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Hœc exsecutus sum propterea pluribus, 
fírevitate nimia quoniam quosdam offendimus. 

Phaedr. Fab. lib. III. fab. 10. 

er þegar libib eitt ár, frá því ab æfisaga Luters kom 

fyrir almennings sjónir; en í formálanum fyrir henni var 

þess getib, að „æfisögur fleiri merkismanna yrbu smá 

saman prentaÖaref alþýbu gæti gebjazt ah því kveri. 

En engin hefur síban komií) fyr en þessi eptir meira en 

heilt ár, og má vera, ah menn gjöri sjer í grun, ah annah- 

hvort hafi útgefandinn heykzt, af því ab honum hafi elcki 

gengib út Lúters saga, eba aft jeg hafi lofafc upp í ermina 

mína. Hvorugt er þó svo; því a& svo gekk Lúters saga 

vel út, ab ekki leift lengra um en mánuftur, frá því ab 

hún var fullbúin, þangab til útgefandinn laghi fölur á 

Karlamagnúsar sögit, er jeg hafbi getib um vib hann, ah 

jeg hefbi tilbúna, og var hún þá ekki lengri, en Lúters 

saga. En af því ab bæfei bárust útgefandanum og mjer 

í brjefum umkvartanir yfir því, ab Lúters saga væri 

heldur stuttorb, lagbi útgefandinn ab rajer, ab láta þab 

ekki í standa, og sá jeg mjer því ekki annab tækt, en 

verba vib bón hans og óskum alþýbu, svo ab mig flæddi 

ekki optar á sama skerinu, og þab því lieldur sem jeg 

vissi, ab landar mínir sumir eiga Karlamagnúsar sögu 

hina fornu, og mundi því þykja kynlegt, ab þeim væri 



bofcin saga af honum á 4 eba 5 örkum. þannig er 

breyting sú, er jeg var neyddur til aí) gjöra á sögu 

þessari, þess ollandi, ab hún er ekki fyr prentub en nú. 

Aldrei hefur þab þ<5 verib ætlun mín, ab keppast 

vi& ab ná Karlamagnúsar sögu hinni fornu aí> lengdinni 

til í þessari; því ab jeg er ekkert skáld, og hef því ekki 

lag á ab fylla heilar arkir meb ýkjur og öfgar, en svo er 

saga Karlamagnúsar hin eldri til orbin. þ<5 má vera, ab 

almenningi hefbi gebjazt þess konar saga betur, en sú 

sem lijer býbst; því ab í henni er ekki eitt orb mjer 

vitandi of hermt, nema jeg segi ekki um æfintýri þeirra, 

Emmu og Eginharbs (í 12. b). En illa er þ<5 komib 

fyrir hverri þjób sem er, ef hún hefur meiri mætur á 

lognum sögum en sönnum; jeg kvfói þessu ekki heldur 

hjá mestum þorra Islendinga, því ab of opt hef jeg heyrt 

þá segja, „ab lygasögur vildu þeir ekki heyra meb eyr- 

unumw til þess, ab þab skyldi ekki sannast. 

Ef mönnum þætti fróblegt ab vita, hvaban þessi 

Karlamagnúsar saga er tekin og hvernig til orbin, þá hef 

jeg haft þessar bækur, sem nú skal greina, fyrir mjer, 

þegar jeg sarndi hana: 

1. og 2. Fortsetznny der allgemeinen Welt- 

yeschichte 36ter Theil, verfasset von J. G. Meusel, 

Halle 1772, oy 53ter Theil, verfhsset von J. G. A. 

Galetti. Halle 7787. 4. 

3. J. Chr. Kraase. Geschickte dev wichtiysten 

Beyebenheiten des heutiyen Europa. Stter Band. 

Halle 1797. S. 

4. Geschichte von Franhreich , aus dem Eny- 

lischen des WiJh. BeckfordrS iibersetzt. 7ster Band. 

Leipziy 7 795. 8. 
5. K. Fr. Beckers Verdensnistorie, oversat af 

J. Riise. 4de Deel. Kjöbenhavn 1842. 8. 
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6. Fortœllinger af de europœiske Folkeslags 

fJistorie, efter G. L. Jerrers tydske Original ved 

J. Riise. Jste Deel. Kbhvn. 1S30. S. 

7. Atlas und Tabellen zur Uebersicht aller 

Europdischen Jjdnder und Staaten, von Chr. Kruse 

und von dessen Sohne Fr. Krause. físte Ausga.be. 

Jjeipzig 1S4J. 2. 

8. JI. Dittmar. Die Geschichte der Welt 

(drittes Bandes erste FJalfte). Heidelberg 1848. S. 

9. K. Fr. Köhler. Conversations - Jjexicon. 
Leipzig 1S4fí. 4. 

10. Fr. Schiern. Europas Folkestammer. lste 

Deel. Kbhvn. 1831. S. 

I I. Adictionary of the Anglo-Saxon language 

by J. Bosworth. London 1838. S. (Formálann þar). 

12. The IJistory of the Anglo-Saxons by Sharon 

Turner. I. Vol. London 1S23. S. 

13. K. E. Mangelsdorff. Allgemeine Geschichte 

der europaischen Staaten (13tes Heft). Halle und 

Jjeipzig 1804. 8. 

En fremur hafbi jeg tillit til C. C. Tacitus de situ, 

moribus et populis Germaniœ og C. J. Cœsaris 

commentarii de beílo Gallico, Hbr. VI., þar sem segir 

„frá ástandi Saxa fyrir Karlamagnusa (3. a). þar sem 

segir „frá Karlamagnusi “ (12. a og £), hefur verib 

abgætt O. Wo/ffs historiske Ordbog. 3die Bind. Kbhvn. 

1810, auk þess sem bækur þær, sem tilgreindar eru meb 

tölulibunum I —8, hafa allar verib þar hagnýttar, eins og 

vib abra kalla sögu þessarar. Bækurnar 9 og 10 hala 

övíba verib notabar, nema þar sem til þeirra er skírskotab 

neban máls, og bækurnar 11—13 helzt í „vibureign Karla- 

magniisar og Saxa.u í greininni um „Karlamagniis og 

.Tótau (9. b) hef jeg einnig haft hlibsjön af „Fortcellinger 
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og Skildringer af den danske Historie ved Chr. 

Molbech. lste Deel. Kblivn. \S37. 

þegar þessar stuðnings-bækur, sem nií eru taldar, 

eru skoítabar, eru þær reyndar nógu margar aí) tölunni 

til, en þ<5 var engin þeirra svo á sig komin, aí> fylgja 

mætti hiklaust í Öllum abalatribum, og ekki var svo vel, 

ab nií)urskipun efnisins yrbi tekin æptir nokkurri þeirra, 

þ<5 htín sje einna helzt lögub eptir J. Chr. Krause (sbr. 

3. btíkina). Lakast þtítti mjer samt, a& jeg hef ekki átt 

kost á ab sjá æfisögu Karlamagntísar eptir Eginharb, nema 

stöku kafla tír henni, þýdda í þessum btíkum, sem ntí hef 

jeg nefnt. Af því ab jeg hef sag( frá vibskiptum Karla- 

magntísar vib hverja þjtíb sjer í lagi, ab því leyti sem 

því varf) vib komib, þtítti mjer ekki tíþarft ab setja ártal 

merkisatburbanna tír sögu hans aptast, svo aö þtí mætti 

sjá meb stubningi sögunnar þab helzta, er frásagna sje 

vert og eptir hann liggur á ári hverju. En þtí ab jeg 

gangi ab því vakandi, ab mörg sjeu smíbalýti á sögu 

þessari, og ab dtímarnir um hana verbi misjafnir, eins og 

vænta má, mun þab hvorugt aptra mjer frá ab byrja 

æfisögu þribja merkismannsins, hvort sem htín verbur 

lengri eba styttri en þessi, eba í hvaba mynd og hve nær 

sem htín kann ab birtast. 

Ab svo mæltu fel jeg löndum mínum Karlamagntísar 

sögu á hendur, og tíska, ab litín verbi þeim jafngebþekk 

og Ltíters saga. 

J. Arnason. 
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1. Yfirlit Franfeasögunnar fyrir Karlaniagnús. 

a) Frá upptökum Frankaríkis. 

ranka hafa menn kallab þjóbbálk einn mikinn, er bjó 

í litnorburhluta þýzkalands fyrir austan Rín, frá því fyrst 

ab sögur ganga af. Frá því á 3. öld eptir Krists burb 

veittu þeir ])jób ])eirri, er Gallar lijetu, og bjuggu fyrir 

vestan Rín, yfirgang mikinn i ránum og herhlaupum. En 

hjer um bil um mibja 4. öld greindust Frankar í 2 ílokka: 

abrir ])eirra nefndust „Frankar á bökkunumw, þ. e. Rín- 

bekkingar; því þeir höfbust vib á Rínarbökkum, en hinir 

„Sal-Frankarw, þ. e. þeir sem biia í landinu selda eba 

hernumda; því ])á voru þeir biinir ab ná landi því fyrir 

vestan Rín, er Belgía heitir. Á fyrri hluta 5. aldar (437) 

brutust Sal-Frankar lengra subur og vestur í Gallíu, og 

lijet sá Clodio (Klódíó), er fyrir þeim var; hann tók 

borg þá, er Ccnnbratj (Kambre) heitir, settist þar ab, og 

lagbi undir sig landib allt subur og vestur fyrir þá borg. 

Sonur hans hjct Mervík eba Merovœus (447—456), og 

tók liann ríki eptir föbur sinn; af honum tók konungsætt 

sú nafn, er síban rjeb ríkjum í löndum þessum um 300 

ára, allt þangab til 752, og köllub er Mervíkingaætt. 

Lobvík (Chlodwig) hjet sonarson Mervíks; hann varb 

1 
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frægastur þeirra feí)ga, því ab bann stofnabi ríki þab 1 

Gallalöndum hinum fornu, er síban heitir Frankaríki efea 

Frakkland. 

þegar Lobvík kom til ríkis (481—511), voru Galla- 

iönd deild í milli 5 þjóða: í landinu norbanverbu, og 

næstir Frönkum, bjuggu Rómverjar og Gallar, þeir er þar 

höfbu buib fyrir öndverbu , milli ánna Signu (Seine) og 

Leiru (Loire); ab sunnan og vestan bjuggu Vestgautar; 

á vesturhorninu, sem Annorica hjet, bjuggu Bretar, er 

stokkib höfbu þangab undan ylirgangi Engilsaxa frá 

Bretlandi. í austurhluta landsins bjuggu Borgundar, en 

Frankar norbast. Lobvík var bæbi hermabur mikill og 

metnábargjarn, og ])ví hætti hann ekki fyrri, en hann 

bafbi brotib bseÖi þessar og fleiri þjófeir undir sig, og 

annabhvort gjört þær skattskyldar sjer, eba stökkt þeim 

ur landi. AriÖ 486 sigrabist hann á Syagrius Gallajarli, 

hjá borg þeirri, er Soissons (Soassong) heitir; þá byggb 

höfbu jarlar þeir, er Rómverjar settu ylir Gallíu, varib 

lengi, hver fram af öbrum, fyrir árásum þjóba þeirra, er 

ábur var getib, og var sií byggb þab eitt, sem eptir var 

af keisaradæmi Rómverja hinu vestra, er steypt hafÍJi 

verib fáum árum áöur (476). þessu næst gjörbi hann 

Thiiriny-byggja sjer skattskylda (491), en sigrabist á 

AlimÖnnum í mannskæbii fólkorustu hjá Ziilpick 

og lagbi landib undir sig. Bretar sáu sjer og engan 

annan veg, en ganga Lobvík á hönd (502), og Gunn- 

baldur ((iundobald) Borgundakonungur vann sjer þab 

til fribar, ab hcita lionum skatti (506), þó misjafnar 

yrbu heimtir á honum, á meban Gunnbaldur lifbi. Vest- 

gautar urbu ab láta allar eignir þcirra í Gallíu fyrir 

Lobvík (508), nema 2 hjerub sunnan til, Septimaníu og 

Provence, og tóku þó Austgautar Provence fyrir lib 

þab, er þeir höfbu veitt Vestgautum í móti Lobvík. 
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P6 Lobvík væri nu biíinn ab ná mestum hluta Gallíu 

undir sig, og ætti þar ab auki töluvert af þýzkalandi, ljet 

hann sjer þó ekki þetta lynda, því enn þóttist hann ekki 

einrá&ur, á mehan ýmsir höfhingjar Franka rjebu meh 

honum löndum þessum; og þótt sumir þeirra væru honum 

náskyldir, linnti hann ekki fyr, en hann haföi rekib þá 

frá ríkjum, og drepib 4 höfbingja Rínbekkinga bæbi mcb 

yjeluin og valdi, þá er opt höfbu ábur veitt honum lib. 

Gjörbist liann ])á cinvaldur yfir öllum FrÖnkum. En 

ekki naut hann lengur en 1 ár á eptir ríkis þess, er 

• hann hafbi þannig aflab, þvf hann dó í Parísarborg 511, 

og liafbi þá fimm um fertugt. þó Lobvík væri bæbi 

undirhyggjumaSur mikill og ákaflega grimmur í skapi, og 

færi ekki mjög ab ])ví, hvernig hann nác)i völdum, var 

þab þó clirfsku hans og framtaksemi ab þakka, ab ríki 

þab komst á fót, 'sem síban skiptist í 2 hin voldugustu í 

% norburálfunni, Frankaríki og þýzkaland. 

Lobvík atti 4 syni meb drottningu sinni, og skiptu 

þeir ríkjum meb sjer eptir hans dag. Hinn elzti þeirra 

bræbra, er þibrik (Dietrich) hjet, lilaut lönd Rínbekkinga 

og Alimanna og nokkub í Gallalöndum fyrir vestan Rín; 
/ 

þau lönd voru köllub í einu orbi Astrasía (Austrasia). Sá 

hluti ríkisins þótti kjörlegastur, því ab þar bjuggu Frankar 

flestir og þjóbverjar, er voru hraustir menn og liergjarnir. 

þibrik Ástrasfukonungur sat í borg þeirri, er Mctz heitir. 

og jók hann rfki sitt, meb þvf ab hann braut undir sig 

meb Öllu Thuring-hyggja á þýzkalandi (531). Hinir 

bræbur lians 3 skiptu meb sjer vesturhluta rfkisins, og 

var hann sfban kallabur Nevstría (Nnislriá) *). í þcim 

3) svo voru J)á köllub öll Gallalöndin fornu, svo sem líín rjeb ab 

austan, en Englandssund og úthaflb ab norbau og vestan, allt 

subur ab laudamærum Eorgunda og Leiru, en landib í millum 

Leiru og Pýreneafjalla hjet Akvítanía (Aquitania), og var 

1* 
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ltfndum bjuggu enn niðjar Galla hinna fornu og Romverja, 
0 

og gleymdu þeir seint hatri sfnu á Frönkum og Astras- 

íubúum. þeir bræbur, Nevstríukonungar, htffu nú stríb 

ab forttflum móbur sinnar vib Borgunda, er þaban var 

ættub, og þtf reib Borgundum, og mest þeim ættingjum 

Gunnbalds. Nevstríu konungar drápu þá, er rjett voru 

til ríkis bornir í Borgund, og Itfgbu hib fagra land milli 

Alpafjalla og Sevennafjalla undir sig (534). Arib eptir 

gáfu Austgautar upp vib þá bræbur Provcnce, og um 

sama leyti nábu Frankar yfirrábum á Bælandi (Bayern). 

Ltftar (Clothar) hjet einn þeirra Lobvíkssona; hann 

var yngstur þeirra bræbra og lifbi þeirra lengst. Ilann 

sameinabi aptur Frankaríki allt; en þegar hann do (561), 

skiptist ríkib ab nýju milli sona hans fjtfgra, eins og 

forn venja var til hjá Frtfnkum. Sá sona hans, er hafbi 

hlotib Astrasíu, átti drottningu þá, sem Brynhildur (Brun- 

hilde) hjet, en Nevstríukonungur átti þá drottningu, er 

Fribgunnur (Fredequnde) hjet; voru þær bábar svo 

grimmlyndar og drottnunargjarnar, ab þær svífbust engra 

glæpa, og btfkubu meb því konungsættinni hatur og tfham- 

ingju. Ltftar II., sonur Nevstríukonungs og Fribgunnar. 

ttfk Brynliildi htfndum, og ljet pinta hana og stegla til 

bana; síban sameinabi hann Frankaríki enn ab nýju. A 

meban hann sat ab vtfldum, þtftti Nevstríuríkib meginrikib 

og voldugra en Astrasía. En eptir dauba Ltftars (628) 

sundrabist ríkib aptur, og þtf Mcrvíkingar sætu enn ab 

vtfldum í ltfndum þessum um 124 ár, var þab ekki nema 

ab nafninu til. Konungunum var meb tfllu horfinn dugur 

hvorki fiab nje Rorgund talib meb Nevstríu, fyr en löngu eptir 

daga Karlamagnúsar (843), og Nevstría og Akvítanía (og Bor- 

gund?) hjetu þá Vestfranken (þ. e. Frankaríki), eu Astrasía 

Ostfranken (þ. e. þýzkaland). Köhler. 
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og kjarkur forfeöra þeirra, svo ab bandamenn þeirra og 

þegnar brugbu ab osekju vib þá tnínaí), og skattlöndin 

gengu undan þeim hvert á fætur öbru, ríkjunum hnign- 

abi af flokkadráttum, en konungarnir lögbust í leti og 

munab, og Frankasagan segir varla fra öbru en grimmd og 

sæliífi, glæpum og dábleysi þeirra um Ianga tírna, þangab 

til ætt einni, er hvorki skorti þrek nje áræbi, aubnabist 

ab kippa því í libinn aptur, sem farib hafbi aflaga í 

stjórn Mervíkinga, frá þyí Lótar II. dó; en þab voru 

forfebur Karlamagnusar. En til þess ab sjeb verbi, hvernig 

ríkjum þessum var farib, þegar Karlamagnús tók vib 

þeim, verbur ab drepa á afreksverk þeirra febga í fám orbum. 

b) Frá forfebrum Karlamagnúsar. 

Af innanríkis óeirbum þeim og lagaleysum, er vib 

gengust í Frankaríki um þetta leyti, jókst veldi tignar- 

manna, svo ab þeir báru síbast konungana ofurliba, er 

bæbi voru deilugjarnir og dáblausir, og ólu aldur sinn í 

kvennabúri og í glaum og glebi meb hirbmönnum sínum, 

en lolu stjórnarstörfin rábgjöfum sínum á liendur, sem 

kallabir voru hirbstjórar (majores domus). þessir menn 

reyndust konungum sfnum misjafnlega, eins og vib var ab 

búast, þar sem þeir voru um ílesta hluti einrábir fyrir 

þeim, og gættu betur rjettinda tignarmanna en konung- 

anna, af þvi ab tignannenn rjebu meiru um kosningu 

þeirra, þegar tímar libu fram, en konungarnir sjálfir. 

Fyr var þab, en Mervíkingar úrættust mest, ab konungar 

Franka Ijetu hirbstjóra taka þátt í ríkisstjórninni meb sjer; 

því þó Lótar II. væri dugandi mabur, varb hann eigi ab 

síbur ab láta undan tignarmönnum, og setja sinn hirb- 

stjóra (hjer um bil 613) yfir hverja ríkisdeild Frankaríkis: 
* 

einn yfir Astrasiu, annan yfir Nevstríu og þribja yfir 

* 
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Borgund. En minni voru þá völd þeirra, en þau urbu 

sfóan; því í þádaga voru þeir líkari jörlum ab tign og 

yíirrábum en ríkisstjórum. Nii verbur ab nefna febga 3, 

Pípín frá Herstcill j Karl Martell og Pípín litla; þeir 

voru forfebur Karlamagnúsar og hirbstjórar, hver fram 

af öbrum. 
/ 

Daf/obert II., Astrasíukonungur, liafbi verib myrtur 

678, og bar þá ríkib undir þibrik 3., Nevstríukonung, og 

Borgunda. En Astrasíumönnum liugnabist ilia háttsemi 

Nevstríumanna, er þeir höfbu tekib upp eptir Rómverjum, 

sem þeir höfbu brotib undir sig í Gallaiöndum, og vildu 

því ekki taka þibrik til konungs yfir sig, en kusu sjer 2 

fyrirliba; hjet annar þeirra Marteinn (.Martin), en liinn 

Pípín frá Herstall, svo nefndist hann eptir höll nokkurri 

hjá Maas-fijóti, skammt frá Lúttich. Varb af þessu 

ófribur í milli ríkjanna, og báru Nevstríumenn hærra hlut 

um sinn. Hirbstjórar Nevstríukonungs voru grimmir og 

gráiyndir. Ebroin hjet einn þeirra, og hafbi hann látib 

myrba Dar/obert II., og æst Nevstríumenn í móti Astrasíu- 

mönnum; en eptir sigur ]>ann, er Nevstríuménn unnu, 

og nu var á miníizt, ijet hann og myrba Martein, fyrir- 

liba Astrasíumanna, enda fór hann sjálfur sömu förina 

skÖmmu síbar. Eptir hann varb IVaratto hirbstjóri í 

Nevstríu; hann samdi frib vib Pípín 683. En Bercharius, 

sá er þá tók hirbstjórn, var mabur grimmlyndur mjög og 

skapiíkur Ebroin, en þar ab auki var liann drembilátur. 

Suma liöfbingja í Nevstríu gjörbi hann sjer svo fráhvería 

og konungi sínum, ab þeir flýbu á nábir Pípíns, og eggj- 

ubu hann tii stríbs vib Nevstríukonung og hirbstjóra 

hans. En Pípín þóttu ill fribarrof, og sendi því sendimenn 

tii þibriks, til ab leita um sættir meb honum og þegnum 

hans. En þegar hann gat engu áorkab meb því, fór 

hann rneb her á hendur Nevstríumönnum, og átti vib þá 
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orustu hjá borg þeirri, er Testri lijet (687); vann Pípfn 

þar frægan sigur á Ncvstríumönnum: Bercharius hirb- 

stjóri þibriks konungs fjell á ílóttanum, cn konung sjálfan 

tók Pípín höndum í Parísarborg, og sættist vib hann meb 

þeim kostum, ab þibrik skyldi halcla konungsnafni, en 

Pípín skyldi einn vera hirbstjóri allra ríkisdcildanna. 
/ 

Tignarmenn Astrasfu gengu fiislega undir yíirráb Pípíns. 

er þeir höfbu sjálfir kosiö sjer til höfbingja, og allt eins 

Nevstríumenn og Borgundar; því bæbi fjekk hann þeim 

Ijeni stór af fasteignum þeim, er liann átti sjálfur, og 

svo ríkisins, og tók upp aptur liinn forna samkomudag 

Franka, t. dag. marzm. ár hvert, og ijet þar ræÖa um 

landsþarfir og nauÖsynjar, er framkvæma skyldi sumarib, 
/ 

sem í liönd fór. A þennan hátt fengu hertogarnir rneiri 

þátt í ríkisstjórninni, en ábur, og hirðstjórinn varb sjálfur 

ástsæll a.f þeim, er hann átti yfir aö ráða. Upp frá 

þessu varb þab stöbug regla meb Frönkum, ab lialda 

fundi þessa, en ábur voru fundahöld komin undir geb- 

þekkni konunganna. 

í stjórnleysi því og óeirbum, sem verib höfbu í 

Frankaríki fyrir daga Pípíns, höfbu bæbi þegnar og banda- 

menn Franka, Aliinenu, Thurinrj-byggjar og Bælendingar, 

gengib undan þeim, og liertogadæmi hafbi þá verib stofn- 

ab í Akvítaníu, er var frjálst og óháb FrÖnkum ab öllu. 

Pípín ásetti sjer ekki einungis ab brjóta alla þessa undir 

sig aptur, heldur og ab ná enn fieiri löndum. Iiann átti 

orustu vib Ratbod, Frísaliertoga, og sigrabist á honum 

(689); lofabi Ratbod þá skatti, en efndi ekki orb sín, 

og varb hann því ab þola her Franka í anuab sinn (697). 

Hjet liann þá enn ab nýju skattinum, og til stabfestu um 

trúnab sinn gipti hann Tevtsinde, dóttur sína, Grímalda 

[Grimoald), syni Pípíns, er fabir hans liafbi skipab 

hu-bstjóra jfir Nevstríu. Ekki aubnabist Pípín ab brjóta 
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Alimenn og Bælendinga undir sig, því ab hann deybi í 

desembermánuhi 714; var þaí) 8 mánuðum síbar, en 

Grímaldi hafSi verib myrtur af frískum manni, sem látih 

var. Hafhi Pfpín þá verib hirbstjdri f 27 ár og lifab 4 

konunga, er hver tók ríki ab öbrum. 

Grímaldi átti einn son viö drottningu sinni, sá hjet 

þjðbbaldur (Theodebafd), og hafbi Pípín, föburfabir hans, 

gjört hann þegar ab hirbstjára yíir Nevstríu, enda neytti 

Pfektrude, amma hans, allra bragba til ab halda honum 

til þeirra valda; en Karli, stjupsyni sínum, hjelt hún í 

varbhaldi í Köln (Koln), og var hann þó bæÖi eldri og 

hugrakkari, en þjóÖbaldur. Pípín liafbi átt Karl viö konu 
/ 

þeirri, er Alfheiöur hjet. Karl var svo efldur mabur og 

harbgjör, ab menn köllubu hann r,Marteíl'í, þ. e. hamar; 

því ab svo þótti mönnum, sem ekkert stæbist, ])ab er 

l’yrir honum varb. Nevstríumenn undu illa þeirri rábstöfun 

Pípíns, ab taka þjóbbald til höfbingja yfir sig, og kusu 

sjer þann mann til hirbstjóra, er Ragnfrebur (Raqanfried) 

hjet, en áttu orustu vib þjóbbald hjá Campieyne, og 

unnu þar sigur. Um sama leyti komst Karl Martefl 

ur varbhaldinu, og meb því hann var manna líklegastur 

til ab sefa óspektir þessar og vænstur til góbs höfbingja, 
/ 

kusu tignarmenn Astrasíu hann alls liugar fegnir til fyrir- 

liba. þegar þetta var tíbinda, var sá konungur í Nevstríu, 

sem lljálprekur (Chilperich) hjet; hann fjekk Frfsa 

til libs vib sig, og lijelt öllu libi til Köfn, á hendur 

Astrasíumönnum. Ptektrude keypti frib af þeim, og 

sneri Iljálprekur vib þab lieim aptur. En á heimleibinni 

rjebst Karl Martetl á þá Nevstríumenn hjá Stablo, og 

rak þá á flótta (716). Árib eptir ób Karl upp á Nevstr- 

íumenn, og sigrabist á þeim í annab sinn nálægt 

Cambrai/j varb þá Hjálprekur ab flýja til Parísarborgar 

og leita sjer libs hjá Eudo, hertoga í Akvítaniu. En 
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Karl sneri aptur til þýzkalands, og neyddi stjupu sína til 

ab gefa upp fyrir sjer K'óhi, og selja sjer í hendur 

Qársjdcm föbur síns. Ab því biínu setti hann þar konung 

yfir af ætt Mervíkinga; þab var Lótar IV. Síban hjelt 

Karl enn á liendur Hjálpreki meb her, og vann algjorban 

sigur á NevstríumÖnnum hjá Soissons (719). Varb 

Hjálprekur þá ab flýja lönd sín og leita hælis hjá Eudo 

í Akvítaníu. Mikillar áhyggju aílabi þab Karii, ab Hjálp- 

rekur var meb Eudv; því um þessar mundir höfbu Serkir 

brotib undir sig mestalla Spán, og ef þeir Eudo hefbu 

náb ab festa fjelagsskap vib svo hergjarna þjób, sem 

Serkir voru, mundu hafa stabib af því miklar óeirbir. 

En til allrar liamingju dó Lótar konungur sama árib, og 

Ijet Karl þá tilleibast ao taka Hjálprek til konungs meb 

því skilyrbi, ab hann væri einn hirbstjóri í öllu Frankaríki. 

Sat Karl nú um liríb á þýzkalandi og rjeb einn öllu, eins 

og Pípín fabir hans, en Hjálprekur sat í AttU/nif, og 

haíbi Karl gætur á honum, uns hann dó 720; eptir 

hann tók þjóbrekur (Theodorieh) IV. konungdóm í Franka- 

ríki meb rábi og sarnþykki Karls. 

Eptir þetta sat Karl 4 vetur um kyrt, en þá þótti 

honum kominn tími til ab brjóta undir sig Alimenn og 

Bælendinga, sem fabir hans entist ékki til, og lauk liann 

þeirn herförum á 3 árum (725—728). Eptir þab var 

honum og ekki til setu bobib, því ab um sama leyti 

gjörbu Serkir álilaup á Frankarfki, og lögbu undir sig 

Septirnaníu, og var þab eini landshlutinn, sem Vestgautar 

höfbu átt í Gallalöndum hinum fornu þangab til. þó 

nægbi Serkjum ekki þetta land, því þeir lögbu einnig 

undir sig lönd Eudos hertoga, og Abdarahman, Serkja- 

höfbingi, hjelt libi sínu allt norbur ab á þeirri, er Garonne 

(Garonn) heitir, tók þar borgina Bourdeaux (BordóJ, 

hrakti Eudo á llótta, ~ og rjebst á borg þá, er Tours 
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(Tdrs) heitir; því þar voru kirkjur aubugar, og vildi 
hann ræna þær. Eudo sá sjer nu ekkert annab fangaráh, 

en leita libs hjá Karli, og brá liann vib skjótt, og hjelt 
þegar til mdts vib Serki meh libi sínu, og setti herbúhir 
sínar gegnt þessum ogurlegu fjandmönnum í milli Tours 
og Peituborgar (Poitiers). Varb þar orusta mannskæí) 

(732): þar fjell Abderahman sjálfur og margar þúsundir 
manna hans meb honum, en hinir hjeldu undan til 
Septimaníu, og eyddu öllu, sem varfr á vegi fyrir þeim. 

Karl elti þá ekki; en hjelt glabur af sigri þessum lieim 
aptur; því nú liafbi hann frelsab kristnina og allan norbur 
og vesturhluta Evrdpu frá hættu þeirri og dgn, er öllum 
var annars búin af Serkjum. Er því Karl talinn meb 
hinum mestu afreksnnömum í sögunni jafnan síban. 

A meban á þessu stob, hÖfbu Frísar gengib undan 
FrÖnkum, og treystu því, ab þeir yrbu seint sdttir; því 

ab í iöndum þeirra voru fen mikil og foræfei og illt til 
yfirferbar. En þeim varb ekki ab því: Karl kom meö 
skipafiota til Fríslands, er Frísar hugbu ovinnandi skipi 
ab aö leggja; síban átti hann orustu viÖ þá (734), og 

felldi þar Poppo, Frísahertoga, en lagöi landib undir 
Franka aptur, og setti þar mann til landstjdrnar, er liann 

trúbi. Nú sat Karl í kyrbum um hríb, þangaö til nýjar 
deirbir vöktust í Borgund. Sumir höfÖingjar þar tdku 
ab una illa yfirrábum Karls, og gjörbu því Serkjum orb. 
ab þeir kæmu til libs vib þá vestan af Spáni; enda beib 
þab ekki lengi, ab Serkir rjeÖust á Franka ab nýju, og 

rændu þeir landib og eyddu allt, sem þeir fdru ytir, 
norbur ab borg þeirri, er Lyon (Lýong) heitir, Borgundar 

fengu þeim og borgina Aviynon (Aviníjong). þegar 
Karli komu þessar frjettir, sendi hann fyrst Hildibrand, 

brdbur sinn, í mdti Serkjum (737), og litlu síbar kom 
hann sjálfur, og þykir, sem þá hafi rætzt aÖ fuilu á 
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lionum hamarsnafnib, því fjandmenn hans urbu næsta 

Ijettir fyrir honum, er hann hamabist á þeim. Hann 

tók AvUjnon meí) herhlaupi, en Narbonne gáfu Serkir 

upp fyrir honum, eptir ab harin hafbi drepib nibur herinn, 

sem sendur var borgarmönnum til libveizlu vestan af 

Spáni. þribju herförina fór Karl í m<5ti Serkjum 739, 

og lagbi hann þá undir sig Septimaníu alla fyrir norban 

á ])á, er Aade (Ob) heitir. Arib ábur hafbi Karl orbib 

ab fara herför norbur á þýzkaland f móti Söxum, 

og vann hann svo frægan sigur á þeim, ab þeir hinir 

sömu treystust ekki ab raska ró Pranka um langa tíma síban. 
/ 

Arinu ábur en Karl fór abra herförina í móti Serkj- 

um, dó Eado, Akvítanahertogi, og Ijet Karl, son han3, 

er hertogi varb eptir föbur sinn, vinna sjer trúnabareiba, 

en ekki þibrik konungi IV., sem dó ári síbar en Eudo; 
þótti þá Karli yiirráb sín svo óbrigbul, ab hann .setti 

engan konung aptur yfir Franka. Karl lifbi 4 árum 

lengur en þibrik konungur, og liggur ekki annab eptir 

hann á þeim tíma, þab frásagna sje vert, en þab sem 

ábur er talib; því hann settist í helgan stein, og sökum 

veikinda þeirra, er á hann sóttu síbasta árib, gat hann 

ekki tekib sæmdarbobum Gregorius páfa hins III., ab 

vernda páfastólinn og Rómaborg, en þiggja í stabinn 

umráb öll í borginni og tignarnafn. Karl dó '20. dag 

októberm. 741 í borg þeirri vib Oise, er Quim'cy heitir; 

var liann þá á 2. ári um fimmtugt, og hafbi verib hirb- 

stjóri lijer um bil 25 ár í Frankaríki. 

Karl Martell. liafbi skipt ríkinu á deyjanda degi meb 

sonum sínum tveimur; hjct annar þeirra Karhnann, liann 

fjekk Astrasíu og þau lönd, scm þar lágu til á þýzkalandi, 

Alimannaland og Thuringen. En hinn hjet Pípín og var 

hann kallabur hinn litli; hann var yngri þcirra bræbra og 

honum lilotnabistNevstría, Borgund ogProvence. þeirbræbur 
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skyldu vera hirbstjórar, hvor í sinni rfkisdeild. Hinn 3. 

son átti Karl, sem Gripho hjet; hann var óskilgetinn, 

og fjekk hann því ab eins fáein hjerub til forráða. En af 

því þeim bræbrum, Karlmanni og Pípín, þótti ekki Gripho 

rjett til ríkis borinn, notufeu þeir sjer þab, og fóru ab 

honum meb her manns, tóku af honum hjerub þau, er 

hann rjeb fyrir, og settu hann í kastala einn í Ardenna- 

fjöllum og höfbu sterk varbhöld á honum. þar eb þeir 

óttubust upphlaup af þjóbverjum, þótti þeim ráblegast, ab 

setja yfir þá konungsnefnu aí) nýju af ætt Mervíkinga, 

var sá kallabur Childerich líf. Samt sem áftur vildu 

hvorki hertogarnir í Akvítaníu, Alimanníu nje á Bælandi 

lilýbnast yfirrábum þeirra bræbra, og hófu uppreist. Saxar 

sumir gripu og til vopna. En þeir bræbur urbu þeim 

öllum yfirsterkari (745), og var þab einkum Pípín ab 

þakka, sem var jafnvitur, og liann var hraustur til1). Af 

því Karlmann var mabur gæfur og blíblyndur, leiddist 

honum hernabur, fór hann því til Rómaborgar og tók 

klerkvígslu af páfa, og gekk í ldaustrib Monte Cassino 

747. Slíkt hib sama gjörðu margir stjórnendur fyr og 

síbar um þctta leyti, en þó iangoptast drottningar og 

hÖfbingja dætur. Gripho hafbi komizt *úr varMialdinu 

um þetta mund, og æsti hann aptur upp Bælendinga og 

Saxa í móti brófrur sínum; en Pípín varb þeim enn 

öllum efri. Hann tók öll völd af bróöur sínum, þau er 

hann hafbi undir sig hripsab á Bælandi, og eins af her- 

togurn Alimanna, og setti þar aptur greifa af Franka ættum 

til forrába. Litlu síbar en þetta varb tíbinda, dó OdiJo, 

hertogi Bælendinga (749 V). Hann hafÖi átt ChUtrude, 

*) þaí) er sagt, aib eiahverju sinni er hann var aí) dýra-ati, haíi haun 

höggvib tii ljúus, sern hafc)i stokkií) á vísund, meí) svo iniklij 

aíli, aft sverftift tók höfuc)ib af ljóninu og gekk langt ina í 

svíraun á vísundinum. 
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systur Pípíns, og vib henni son þann, er T/tassiIo hjet; 

þyí studdi Pípín hann tii ríkis á Eælandi, en bæbi 

takmarkabi hann vald hans, og ljet hann sverja sjer 

hollustu-eib, þegar liann bar aldur til; því hann var ab 

eins 6 ára gamall, þegar fabir hans dó. 

þegar Pípfn hafbi fengib einn hönd yfir öllu ríkinu, 

og brotib undir sig alla upphlaupsmenn, ásetti liann sjer 

ab ná konungstign, og gjora þannig enda á því, sem ábur 

hafði vibgengizt, bæbi sökum metorbagirndar hirbstjóranna, 

þeirra forfebra hans; og þó ekki síbur þrekleysis Mer- 

víkinga, ab sinn maburinn liafbi hvab, konungstign og 

konungsvald. Lýburinn dró reyndar enn taum konunganna, 

en höfbingjar og tignarmenn, sem mestu rjebu og voldug- 

astir voru, hnigu allflestir ab Pípín, er var hraustmenni 

og hinn Öruggasti til allrar framgöngu, og þeir sem ekki 

unnu honum, þeir óttubust hann. þannig hafbi Pípín 

völdin öll, en vantabi bæbi burbi og nafnib til ab vera 

konungur, sem alþýbu þótti svo mikib í varib; en konung- 

arnir höfbu nafnib til ab bera, en valdib vantabi ])á. En 

þótt Pípín sæi þab fyrir, ab tignarmennirnir mundu 

samþykkja þab fyrirtæki lians, sem engir forfebra hans 

höfbu ábur færzt í fang, Ijet hann sjer þab þó ekki 

lynda; því hann vildi ekki þiggja konungstignina afþeim, 

heldur af höfubsmanni kristninnar, sem næstur gcngi gubi 

ab andlegri tign og virbingu. liann Ijet því bera þessa 

spurningu upp fyrir Zacharicis páfa: „Hvor er verbugri 

til ab bera konungsnafn og sitja á konungsstóli, sá er 

ávallt hýrist heima, og lætur sig engu skipta ástand og 

þarfir lands og lýba, eba hinn, sem gætir allra þarfa 

ríkisins?44 Pípín gat því heldur vænzt vilhallrar úrlausnar 

af páfa í þessu rnáli, sem páfinn þurfti fremur verndar 

vib af Pípín, en Pípfn þurfti úrskurbar hans. Zacharias 

páíi svarabi því spurningu þessari, eins og vib var ab 
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buast, ,.ab bezt færi á því, ab sá væri konnngur kallabur, 

sem konungsstörfum gegndi.“ Me& þessum urskurbi páfans 

var og fengib samþykki alls kennilýbsins. Síban var 

halclib ríkisþing fjölmennt í Soissons (752); á því þingi 

var Pípín til konungs kjörinn, og smurbi Bonifacius 

helgi hann, sem síbar mun getib (sbr. C), og krýndi hann 

og drottningu hans, er Berta hjet eba Bertrada, í 

augsýn allra þingmanna. Slíkar smurningar höfí)u og 

tíbkast hjá Gfrikkjakeisurum, og voru þær, eins og abrir 

fleiri helgisibir kristninnar, teknar upp eptir fornvenjum 

Gybinga. Vakti því atburbur þessi mikla athygli hjá 

Frönkum og lotningu í brjöstum þeirra, ab hinn æbsti 

biskup, sem næstur gekk páfanum sjálfum, veitti konungi 

þeirra smurningu, og virtu menn svo, sein Pípín hefbi 

þegib konungstignina svo ab segja af gubi sjálfum. A 

þingi þessu hinu sama var Childerich konungi vikib frá 

völdum og rökub krúna, síban voru þeir febgar, hann og 

þibrik, sonur hans, settir í klaustur, og dó konungur þar 

fáum árum síbar. þannig hvarf konungstignin frá Mer- 

víkingum undir Karlunga, svo nefndist ættleggur Pípíns 

eptir Karlamagnúsi syni hans. 

Pípín gafst brábum færi á ab endur gjalda páfanum 

góbvilja lians vib sig. Aistulph, Langbarbakonungur 

(749—756), vildi leggja alla Ítalíu undir sig, hann tók 

Ravennaborg og jarlsdæmib griska, sem þar lá til, og 

sýndi sig líklegan til ab rábast á Rómaborg; því hann sá 

þab fyrir, ab sú borg mundi verba Langbörbum verstur 

vogestur á Ítalíu, og því yrbi hann ab hafa þá borg í 

hendi sjer, svo ab sjer væri engin hætta búin úr þcirri 

átt. En tilraun Aistulphs til ab framkvæma þessa fyrir- 

ætlun sína varb Langbörbum einmitt til óhamingju; en 

þab sá Aistu/ph ekki fyrir. Zacliarias páíi hafbi andazt 

skömmu ábur, og Stefán II., er næstur honum varb páfi, 

4 
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fjekk hvorki lib frá Grikkjakeisara, og gat ekki helclur 

náb fribi af Aistulph, þ<5 hann híebi sendi menn til hans 

meb sættarbob, og færi sjálfur á hans fund; varb hann 

því ab geí'a sig á nábir Franka, og leita libs hjá þeim. — 

Stefán páíi Ijet sjer eklci lynda ab senda menn í libsbon 

til Pípíns, heldur f<5r hann sjálfur til Frankaríkis, og hitti 

Pípín í borg þeirri, er Pontyon lijet. Hann leitabi 

allra bragba til ab koma sjer í mjúkinn hjá Frankakon- 

ungi: hann leysti hann af eibi þeim, er Pípín hafbi ábur 

unnií) Mervíkingum, á meban hann var hirbstjóri; hann 

snnirbi konung aptur og syni hans í borginni St. Denis 

(Seng Dení), og gaf honum rómverskt tignarnafn; hann 

skorabi á lýbinn ab hlýbnast konungi og nibjum hans, 

og hótabi öllum þeim banni, sem reyndust honum ótrúir. 

Pípfn hjet páfanum aptur í móti eins miklu libi, og hann 

óskabi, ogum vorib 754 hjelt hann meb her manns subur 

yfir Alpafjöll, og sigrabist á Aistulph; hjet þá AistuJph 

ab gefa upp jarlsdæmib, og láta af hendi borgir tvær vib 

páfann, og láta hann óáreittan þaban í frá. En því fór 

svo fjarri, ab Aistulph efndi orb sín, ab hann hjelt Iibi 

sínu til Rómaborgar, undir cins og Pípín fór af Ítalíu. 

Leitabi þá páfinn enn libs lijá FrÖnkum, og fór Pípín 

aptur meb libi sínu árib eptir subur á Italíu, og neyddi 

AistuJph, er ])á hafbi setib um Rómaborg f 3 mánubi, 

til ab hætta umsátrinu, rak liann heim í lönd sín, og 

neyddi hann til ab greiba sjer skatt árlegan og skila aptur 

jarlsdæminu, er Pípín fjekk nú * páfanum í hendur meb 

ritubu gjafarbrjefi. Sama árib (756) dó Aistu/ph, og 

tók Desiderius ríki eptir hann; hann skorti fyrst um 

sinn hug til ab hefja deilur ab nýju vib páfann. 

Grikkjakeisara komu þessar tiltektir Pípfos á jarls- 

dæminu mjög á óvart, er Grikkir vildu ávallt helga sjer. 

Hann sendi því menn á funcl Pípíns, til ab heimta þab 



aptur. En Pípín svarabi sendimönnum keisarans því, ab 

liann liefbi ekki farií) . herför þessa í þarfir keisarans, 

hcldur hinum helga Pjetri postnla til dýr&ar, og til ab fá 
* 

fyrirgefningu synda sinna. — Ekki er lieldur annah ab 

sjá, en ab þeir Pípín konungur og Constantinus Copro- 

nymus, Grikkjakeisari, hafi verib góbir vinir; þvf árib 

eptir (757) sendi keisarinn Pípín vingjafir, og þar á mebal 

organ citt, þab var hib fyrsta er sjezt hafbi í Frankarfki *). 

1 hvert sinn sem breyting varb á stjórnarhögum 

Franka, eba þar urbu konungaskipti, leitubust þjobverjar 

vib ab losa sig undan yfirrábum þeirra, og þegar Pípfn 

varb konungur yfir Frönkum, byrjubu Saxar enn á hinu 

sama. Fór Pípín því tvisvar ineb her á hendur þeim. 

og vann á þeim frægan sigur í seinna sinni (758), og 

neyddi þá 11 ab heita sjer skatti þeim, sem ab fornu var 

ákvebib meb 300 hestum-). þá fengu og Bælendingar 

honum nóg ab hugsa, sein einnig leitubust vib ab ná 

frelsi sínu. Pípín hafbi tekib Thassilo, systurson sinn 

og hertoga Bælendinga, og látib upp ala hann vib hirb 

sína, frá því fabir hans dó, og fylgdi hann Pípín á lier- 

ferbum hans í móti Langbörbum, og varb ab sverja honum 

ljenseib og sonum hans bábum. En af því Pípín fór meb 

Bæland, eins og þab væri skattland hans, varb Thassilo, 

þó hann væri enn ungur ab aldri, svo æfur vib Pípín á 

herferb einni, er hann fór í móti hertoganum í Akvítaníu, 

og þcgar skal getib, ab hann ílýbi frá herbiibum móbur- 

bróbur síns, og linnti ekki fyr ferb sinni, en hann kom 

b Hingab til hefur ,.Beckers Vcrdenshistoric, 4de Deelu verib 

fylgt ab mestu, og sumstabar orb eptir orb, en })ú meb stöb- 

ugum sainanburbi vib Beclcford og tíruse, sem ávallt er fylgt, 

J)ar sem hina greinir á um ártöl. 

2) Galctti og Krause. 
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austur á Bæland, lýsti því yíir, ab IjenseiSur sinn væri 

ogildur, Ijet gefa sjer konungsnafn, og gekk at) eiga dðttur 

Desiderius, Langbarbakonungs. En af því Pípín átti 

ærib ab vinna annarstabar um þetta leyti, svo ab hann 

gat ekki komib fram liefndum á Thassilo, Ijet hann sjer 

lynda ab lýsa því yfir á þjóhfundi í Worms (763), ab 

T/iassi/o hefbi unnib sjer til óhelgis med abförum sfnum 

og eihroíi1). 

Hin síhustu 9 ár æfi sinnar átti Pípfn í stríbum 

vib Vaifar2), hertoga í Akvítaníu; hann var mabur 

hraustur og hergjarn, og ab öllu líkastur því, er verib 

hafbi Eudo, föburfabir hans. Hanold, fabir Vaifars, 
hafbi fengib syni sfnum sljórnina í hendur í Akvítaníu 

og gengib í klaustur, ábur en Pípfn varb konungur. En 

hæbi af því, ab Akvítaníuhertogar voru skyldir hinni fyrri 

konungaætt Eranka, og af því ab þeir voru nágrannar 

Serkja á Spáni, þorbi Pípín konungur ekki ab eiga þá 

yfir liöfbi sjer. Alls fór hann 9 herferbir í móti Vaifar, 
og fóru svo leikar meb þeim, ab Vaifar var hvergi 

óhultur um Iff sitt, og var honum rábinn bani af eigin 

mönnum hans (768), sem voru orbnir leióir á styrjöldum 

hans og Pfpfns. En aldrei tókst Pípfn ab kuga hann til 

lilýbni vib sig, svo var hann hugrakkur og þreklyndur. 

Eptir þetta lagbi Pípín Akvítanfu undir sig. Og á meban 

hann átti í stríbunum vib Vaifar, nábi hann borgum 

þeim, sem Serkir höfbu átt allt til þessa sunnan til í 

Prankaríki3). 

s) Gall 

2) þannig skrifar Schiern nafn petta, I. 159. bls. 

3) Bccker; en Kruse segir, ab Frankar hafl náb stöbum I>essuui 

árin 753 -755. 

2 
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Eptir öli þessi 'afreksverk dö Pípín 24. dag september- 

mán. 768, haf&i hann þá verib konungur yfir Frönkum 

í 16 ár, en alls liafbi hann þar stjörn í 27 ár, og var 

ríkisstjörn hans bæbi starfsöm og fræg, sem nú hefur 

nokkub verib á vikib um sinn. þeir synir hans, Karla- 

magnús og Karlmann, töku riki eptir hann. En áftur en 

vjer snúum oss aö Karlamagnúsi sjálfum, þykir ekki eiga 

illa vib ab segja 

c) Frá því, er Frankar og þjóbverjar tóku 

kristna trú. 

þjóðflokkar þeir, sem liöfbu yfirgefib átthaga sína á 

þýzkalandi, og ráöizt á Römaríki, til ab vinna þar betri 

lön<t og friövsamari undir sig, tóku einnig upp sibi og 

tungu þjóba þeirra, er þeir brutu undir sig, og af því 

lagbist smásaman nibur þjóbtunga þeirra og forn átrúnabur 

þjóbverja. þannig sigrubust reyndar þjóbir þær (Róm- 

verjar), er þjóbverjar brutu undir sig, á þjóbverjum 

sjálfum. En trú sú, er Gautar hvorirtveggja, Vandalar, 

Svevar og Borgundar tóku, var kristin trú; því hún var 

orbin algeng um allt Rómaríki, ábur en þessar þjóbir óbu 

upp. á þaí). þó hafbi snemma komib upp talsverbur 

ágreiningur í trúarbrag&aefnum i kristninni, og því var mikill 

munur á trúnni, þó kristin trú væri kölluÖ. 

Mabur er nefn&ur Arins; liann var vel ab sjer og öldungur 

í Alexandríu öndverblega á 4. öld eptir Krists burb. Hann kom 

fyrstur þeirri trúarvillu á gang, ab Kristur hef&i ekki 

verib til frá eilífb, lieldur hef&i gub skapab liann, og því 

væri hann annars e&lis og óæbra en gub. A fyrsta 

kirkjuþingi kristninnar, sem Konstantinus mikli, Róma- 
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keisari, hjelt í borg þeirri í Asfu, er Niccea lijet, 325, 

var Arius dæmdur yillumaöur fyrir skohun sína, og allir 

þeir meh honum, sem ekki vildu samþykkja þetta ddms- 

atkvæhi þingsins, og var þá bæfti Arias og fylgismenn 

hans gjörbir utlægir í Önnur lönd. En þetta var einmitt 

Aríustrú til eflingar; því bæhi fjekk hann sjálfur (í 

Illyríu) og fylgismenn hans, biskuparnir Evsebius frá 

Níkomedíu og Theognis frá Niccea, er f<5ru vestur í 

Gallíu, því betur færi á ab leiba enn fleiri þjóbir á skobun 

þeirra. þegar Konstantinus tok Arius aptur í sátt 

(328) og kallaði alla þá heim aptur úr útleg&inni, en 

gjörbi mótstöbumenn þeirra útlæga, jokst enn meir vib 

þab álit Arius og fylgismanna hans, sem vqn var, og 

þab svo mjög, ab þ<5 skoðun þeirra væri fordæmd ab 

maklegleikum, og álitin villukenning á kirkjuþingi því, 

sem Theodosius keisari hinn mikli hjelt í Konstanti- 
nopel (Miklagarbi) 381, hjeldu Austgautar eigi ab síbur 

Aríustrú, allt þangab til þeir libu undir lok meí> ríki 

þeirra á Italíu 552; Vestgautar hjeldu henni á Spáni til 

587*); Vandalar til þess ríki þeirra var eytt í Afríku 

534, Svevar á Spáni til þess hjer um bil 561 ; Lang- 

barbar á Ítalíu til 670 hjer um bil. Allir þeir, sem 

Arius kenningum fylgdu, voru kallabir Aríustrúarmenn, og 

ofsúttu hvorir abra ottalega, þeir og hinir rjettsibubu; 

en svo nefndust allir þeir, sem álitu allar 3 persúnur 

gubdúmsins jafnar ab vem og valdi. 

þegar Frankar fúru ab berjast til landa í Gallíu, 

voru þeir heibnir, eins og abrar þjúbir, sem komu frá 

þýzkalandi um þab leyti; en eins fúr fyrir þeim og 

öbrum, ab þeir sömdu sig ab sibum þjúba þeirra, er þeir 

') Krusc og Sc/dern, en Köhlcr liefur 586. 

2’ 



20 

höfbu sigrazt á, og þó mest Borgunda og Galla, en þeir 

voru líkastir Rómverjum ab sibum, og tóku Frankar því 

tru þeirra. Hjá Borgundum var reyndar hvortveggja 

skobunin í truarefnum, Aríustru og hin rjetta, og þó öllu 

Heiri Aríustruar; en Gallar voru rjettsibabir. Nú áttu 

Frankar mest saman vib þá ab sælda, og því var þaft 

eblilegast, ab Frankar tækju lielzt eptir þeim nýja sibi. 

þó hefbi, ef til vill, lií)ib lengra um, ab Frankar hefóu 

tekií) kristni, hefí)i þab ekki atvikazt meh þeim hætti, 

sem nú skal getib. þegar Lobvík konungur, sá er áí)ur 

var sagt ab hefbi stofnab Frankaríki, sigrabist á Alimönnum 

hjá Ziilpich (496), hjelt hann, ab svo hefbi ab borib af 

sjerlegri tilstilli gubs; því mjög liafbi hann og menn hans 

farib halloka fyrir fjandmonnum þeirra öndverba orustuna; 

hjet hann þá ab taka trú rjetta, ef hann fengi sigur á 

óvinum sínum. Reyndar hafbi Chlotilde, drottning hans, 

er var rjett sibub og af konungsætt Borgunda, viljab 

telja hann til þess ábur, en lítib hafbi hann skipazt vib 

fortÖlur liennar. Var nú Lobvík konungur skír&ur í 

borg þeirri, er Rheims heitir, jóladaginn næstan eptir, og 

3000 tignarmenn meb honum af Frankaættum, og systir 

hans, sem Audoflcde hjet. Biskup sá er skírbi Lobvík, 

lijet Remigius; hann mælti til konungs þessum orbum, 

er hann skírbi hann: „Beyg höfub þitt bljúgur, þú 

Sigambrix). Brenndu þab, sem þú hefur tignab, og 

tignabu þab, sem þú hefur brennt.“ þó þab sje ckki ab 

sjá á abförum Lobvíks síbara liluta æfi hans, ab haipi 

hafi tekib miklum stakkaskiptum meb sibbreytni sinní, 

komst hann þó bæbi í vináttu vib Anastasius páfa, er 

J) Sigambrar (Sicambri) hjet þjóðflokkur eiuu á þýzkalandi, sem 

talirm er med Frönkum, og þjóðbálki þeirra. 
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kalla&i hann „kristnastan allra konunga1),^ og varh undir 

eins vinsælli af öllum þegnum sínum, þeim sem rjettsib- 

a&ir voru. þar ah auki tóku nú Frankar fúslega vib 

kristni, þegar Lohvík hafbi þannig gengib á undan þeim 

meb eigin dæmi sínu. 

En þott Frankar væru þannig komnir vonum fyr 

vel á veg meb kristnitökuna, var þess allt ab einu langt 

ab bfóa, ab þjóbverjar þeir, sem lítib eba ekki höfbu 

haggab bústöbum sínum í þjúbaflutningnum mikla, og þab 

jafnvel þeir af þeim, sem lutu undir veldi Franka, fengju 

af sjer ab hafna átrúnabinum forna. Og þo Franka- 

biskupar (í K'öln, Noyon og Tönyern) gjörbu sjer far 

um ab boba þeim kristni, ljetu þeir lítt ab orbum þeirra; 

svo ab þjóbverjar toku engum sibbótum ab kalla, fyr en 

írskum og enskum trúbobendum tókst loksins ab snúa 

mörgum þeirra til rjettrar trúar á 7. og 8. öld. þegar í 

byrjun 5. aldar liöfbu Irar tekib vib kristni af Róm- 

verjum, og þaban komu því margir munkar til þýzkalands 

til ab boba þar kristni. Columbaniis hjet sá, sem fyrstur 

kom frá írlandi meb kristnibob til Frankarfkis (608), og 
f 

rak Brynhildur Astrasíudrotting hann burtu; fór hann þá 

og annar munkur enskur, er Gallus hjet, meb honum 

til Alimanna, og varb þeim þar nokkub ágengt. þeir 

höfbust lengst af vib umhverfis vatn þab, er Boden 

(Bobn?) heitir; en opt urbu þeir fyrir ofsóknum mildum, 

svo ab Columbanus ílýbi subur á Ítalíu, en Gallus 

hyggbi klaustur eitt, sem vib liann var kennt, og kallab 

St. Gallen; þar er nú borg mikil og samnefnd í Sveiz. 

Eptir þá kom Kilian helgi frá írlandi. Hann bobabi 

J) Líklega af J)ví Loðvík hafði tekið rjettan sið, en allir aðrir 

konongar í -vesturhluta norðurálfunnar voru Aríustráar , nema 

Irakonungar og Engilsaxa. 
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þeim kristni, sem bjuggu meb ánni Main (Mein?) allt 

austur ab Wiirzburg. þar rjeb fyrir höf&ingi sá, er 

Gozbert bjet; liann tók vib tru af Kiliun. En þegar 

Kilian baub honum ab segja skilib vib ekkju bróbur síns. 

er hann hafbi átt, ljet Gozbert pinta Kilian til claubs 

og fylgdarmenn hans tvo (689 *). Um sama leyti, sem 

Kilian helgi var á þýzkalancli, sendi Egbert, sem var 
* 

enskur munkur, en þá á Irlandi, optar en einu sinni 

tníbobendur bæbi til Frísa, Saxa og Dana; en flestir 

þeirra voru gjörbir apturreka erindislausir, þangab til 

Willibrordj lærisveinn Egberts, fór ab kenna Frísum 

tru (690), og varb honum þar vonum fremur ágengt; 

enda studdi hann bæbi Sergius páfi hinn I., er vígbi 

hann til Frísabiskups, og Pípín hirbstjóri frá Herstall, 

sem fjekk honum kastala þann til absetu, er Wiltaburg 

lijet (Utreclit). Willibrord dó 739. Meb honum vann 

Wulfram, biskup frá Sens, ab kristnibobi á Fríslandi. 

þab er mælt, ab Ratbod Frísahertogi (sbr. b., 9. bls.) 

hafi einhverju sinni verib kominn á fremsta hlunn meb 

ab láta skírast, og ab hann hafi verib bóinn ab stíga 

öbruin fæti sínum ut í á eina, en þá hafi honum komib 

til hugar ab spyrja þann, sem ætlabi ab skíra hann, á 

þessa leib: „Ilvab er orbib af forfebrum mfnum, þeim er 

dóu óskírbir?a Var honum þá ksvarab því, aí) þeir væru 

komnir til helvítis. En vib þab kippti hann ab sjer 

fætinum, þeim sem liann hafbi stigib í ána, og mælti: 
/ 

„þá vil jeg heldur fara til Obins meb forfebrum mínum, 

dugandi monnum og hraustum, en vera á himni meb 

fáeinum kristnum vesalmennum og sköllóttum munkum. 

b Kruse, en Becher 687, og eins almindeL Yerdenshistoi'ie i 
fíiUeder á 75. bls., sem segir, ab kona (Jozberts bafi myrt 

Kilian. 
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Frankabiskupar 2, Emmeranus og Ttupertus (Uudbert) 
frá Worms, bobubu trú á Bælancii. Varb Emmeranus 

vel framgengt erindi sínu, uns hann var drepinn (652). 

Itupertus kom þangab nokkru síbar, og tok Theodo 

hertogi II. vib trú af honum, og Ijet skírast og margir 

fieiri. Rupertus túk sjer absetu í rústum borgar þeirrar, 

sem Rúmverjar fornu köllubu Juvavium, og reisti þar 

kirkju hjer um bil 672J). Reis svo sú borg upp aptur, 

og er hún sfóan köllub Salzburg; þar varb Rupertus 
fyrstur biskup. 

Nú verbur ab nefna mann, þann er Winfried lijet 

upphaflega, en sfóar var hann kallabur Bonifacius. Hann 

var munkur engilsaxneskur ab kyni. Enginn trúbobenda 

þeirra, er nú var áminnzt, hefur oifófó jafnfrægur og 

hann; því þú margir hefbu unnib ab kristnibobinu á undan 

honum á ýmsum stöbum á þýzkalandi, var honum einum 

ætlab hib mikla verk af forsjúninni, ab koma á reglu á 

mebal hinna kristnu safnaba, sem þeir höfbu stofnab, auk 

þess sem houum var flestum mönnum betur lagfó, ab 

snúa hefónum þjúbum til rjettrar trúar; og því má 

maklega kalla hann höfund kristninnar á þýzkalandi. Bo- 
nifacius var borinn í Wessex á Englandi 680, og af 

því hann var Qörmabur, leiddist lionum snemma munk- 

lííib, og fúr ab dæmi Willibrords aö leita sjer frægbar 

hjer en sælu annars heims meb því ab verja meiri hluta 

lífs síns til ab kenna heibnum þjúbum rjetta trú og helg 

sannindi. Arfó 718 fjekk liann mebmælabrjef hjá Daníel 

biskupi í Winchester, og fúr til Rúmaborgar á fund 

Gregorius páfa hins II., og túk hann blfólega vfó honum, 

*) Kruse, en Beclier segir, ab Rupertus haíi komfó hjer um bil 

696 austur á Bæland. 
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og fýsti hann enn meir til fyrirtækis síns. Eptir þab 

kenndi Bonifacius í 3 ár kristni á Fríslandi meb Willi- 
brord, en f<5r þahan aptur 722 til aí) kenna Thuring- 
byggjum trú, og fjekk þar svo mikiu áorkab um kristni- 

töku, ab undrum þ<5tti gegna, og byggfti þar klaustur 

mörg. þegar páfanum komu fregnir af atorku Bonifa- 
cius, bobabi hann hann til Rúmaborgar 723, og vígbi hann 

biskupsvígslu*), en fjekk honum þ<5 ekkert ákvehib biskups- 

dæmi. þá ljet páfinn hann vinna sjer þess eift vift gröf 

Pjeturs postula, ab hann skyldi aldrei hverfa undan yfir- 

ráöum Rúmabiskups, og varna öörum þess, ab því leyti 

sem honum væri unnt þetta var hinn sami eibur, sem 
0 

biskuparnir á ltalíu áttu ab vinna páfanum. Ekki er 

Bonifacius víta verbur fyrir þab, þo hann ynni eib 

þennan, og þ<5 hann samkvæmt honum hjeldi öllum 

kirkjum á þýzklandi og í Frankaríki undir páfann, og 

þaö yrbi þeim seinna meir til <5gæfu. Hann f<5r í þessu 

eptir því, sem þá var aldarbragur; því engum gat þá 

annab til hugar komiö, en ab gott eitt mundi af því leiba, 

ab einn væri yfirbiskup allrar kristninnar. Eptir þab fjekk 

Bonifacius mebmælabrjef af páfa til Karls Martell og 

klerka í Frankaríki, til nokkura höfbingja í Tliúringen og 

allra Saxa sameiginlega. Drjugast dro honum libsemd sú, 

er Karl lagbi honum. En allt um þaÖ átti hann margri 

mútspyrnu ab mæta; því ekki gekk honum alstabar eins 

greiblega ab útrýma villunni, eins og í hjerabi því, er 

Hessen heitir; þar bjo ein ættkvísl Franka. þeir tignubu 

eik nokkra æfagamla, og var hún helguö þrumugubinum 

(þór?). Bonifacius f<5r ekki ab því, þ<5 helgi væri 

J) þá var skipt mn nafn hans, og hann kallabur upp frá því Boni- 

faduSj og af því nafni er hann kunnastur. 
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mikil á trje þessu, og felldi það aí) #£,wcw-byggjum 

i'ísjáandi; því þeir voru þar nærstaddir og hug&u, ab gub 

sá, er eikin var helgub, mundi þegar hefna dsvífni hans. 

En þegar ekki varb af hefndinni, og bolurinn fjell mein- 

laus til jarbar, sáu þeir, hversu au&virbilegur átruna&ur 

þeirra var, og ljetu þegar skfrastJ). 

Tí&um varb Bonifacius ab horfa á þab, a& hei&num 

gobum var bl<5ta& hestum, uxum og höfrum, einnig varö 

hann þess vísari, a& Saxar tí&ku&u enn mannblót, og 

liann gat ekki hamlab því, a& Frankar, er þö voru kristnir 

kalla&ir, seldu þeim þræla sína til slíkra hluta. En svo 

f<5r því íjarri, a& hann ljeti sjer liugfallast, a& liann 

hvatti a&ra me& dæmi sínu til a& feta í fötspor sín og 

fylgja sjer, bæ&i karla og konur. þannig setti hann 

Theklu hina helgu, Líobu og Valpuryis, er komi& 

höf&u til hans frá Englandi, sína yíir hvert klaustur. 

þegar Gregorius II. dö (731), gjör&i Gregorius 

„ III., eptirkomandi hans, Bonifacius a& yíirbiskup og 

umsjönarmanni allra kristinna safna&a á þýzkalandi í 

sinn sta& (732), en ekkert ákve&i& a&setur fjekk páfinn 

honum a& heldur. Biskupar Alimanna og Bælendinga 

voru áminntir a& vir&a hann í alla sta&i eins og a&sto&ar- 

mann páfans, og hlý&nast treg&ulaust, þegar hann 

bo&a&i þeim biskupastefnu. 

þannig komust hinir einstöku söfnu&ir, sem stofn- 

a&ir höf&u veri& hjer og livar á þýzkalandi, í samband 

hver vi& annan, og um lei& skipulag á þá. Bonifacius 

skipti Bælandi öllu me& rá&i liertogans og samþykki í 4 

biskupsdæmi: Salzburg s Regensburg, Freisingcn og 

þar sem eikin hafði sta&i& ljet Bonifacius kirkju gjöra, er haim 

kallaði ^Pjeturskirkju.44 
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Passau, og skipafti biskupa yfir. Um mitt þýzkaland 

stofnaði hann og önnur biskupsdæmi fjögur í Eiclistádt, 

Wúrzburg, Buraburg og Erphesfurt (Erfurth), þó 2 

þeirra hin sí&ar-nefndu ættu sjer ekki langan aldur. Bo- 

nifacius átti tíhum þing viö Astrasíubiskupa, en leitabi þó 

ábur um þab samþykkis Zacharias páfa, er næstur kom 

eptir Gregorius III. (741). í Neustríu voru kirkjumál 

komin mjög í óreglu fyrir sakir styrjalda og villudóms 

Franka. Konungarnir höf&u tíbum gjört hrausta hermenn 

ah biskupum og ábótum, til a& launa þeim meb tekjunum 

af embættum þessum trtía fylgd og framgöngu. Og má 

af því rába, í hvflíkum ólestri kirkjustjórnin hafi farib, 

enda var þah sjaldgæft, a& þar væru haldin klerkaþing. 

Me& a&stoh þeirra Karlssona, Karlmanns og Pípíns litla, 

leita&ist fíonifacius einnig vi& a& koma þar aptur skipu- 

lagi á kirkjumálin. Hvervetna kom hann fram sem um- 

bo&sma&ur páfans, og brá ekki af bo&um hans í neinu. 

Eptir þetta tóku flestir erkibiskupar Franka pallium 

(tignarklæ&i) af páfanum. En þótt Bonifacius vildi í 

Öllu hlýbnast bo&i og banni páfanna, og virti þá Öllum 

mönnum fremur, ljet hann sjer þó ekki fyrir brjósti 

brenna a& setja einar&lega ofan í vi& þá, fyrir þab, sem 
/ 

honum fannst áfátt í fari þeirra. Ymsir ósi&ir tí&ku&ust 

enn í Rómaborg hei&inglegir, sem páfarnir hirtu ekki um 

a& stemma stiga fyrir, og þeir hneykslu&ust á a& sjá þar, 

sem þangab komu, og nýlega höfbu tekib skírn. því 

rita&i Bonifacius Zacharias páfa þannig: „þegar grann- 

vitrir menn af þýzkalandi, Bælandi og ur Frankaríki koma 

til Rómaborgar, gjöra þeir sjer í grun, ab klerkarnir hafi 

leyft ýmsa ósi&i og illt athæfi, sem þeir sjá þar vib- 

gangast, en vjer bönnum; fyrir þab veita þeir oss átölur, 

og hneykslast á þeim a&fÖrum Rómverja, og tálmar þetta 

L 
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ekki alllítib fyrir kenningum vorum og framförum til- 

heyrendanna.a 

Bonifacius þreyttist aldrei ab starfa að því, er 

verba mátti kristninni til eflingar; árib 744 stofnabi hann 

klaustur, er tók nafn af á þeirri, sem þaí) stób vib, og 

Fulda heitir. þar ætlaðist hann til ab nýir trííboðendur 

skyldu nema fróbleik, og hafa fáar fyrirætlanir betur 

heppnazt; því ábur en Sturm áboti dó, er Bonifacius 

hafbi skipa?) yfir klaustriÖ meb 7 munkum, voru þeir 

orbnir fleiri en^OO1), og klaustrib sjálft var eitthvert hib 

aubugasta á öllu þýzkalandi ab eignum og tekjum. Árií) 

eptir (745) var Bonifacius kjorinn biskup í Mainz, og 

stabfesti páfinn kosninguna. Á þann hátt varb su borg 

erkibiskupssetur, og lágu þar til 14 biskupsdæmi. En 

þótt Bonifacius væri nú mjög aldurhniginn, undi hann 

ekki makindalífi, þó hann ætti þab manna bezt skilib: 

hann vildi enda embættisstörf sín meb því sama, sem 

hann hafbi byrjab þau, en þab var ab snúa Frísum ab 

fullu til kristni. Hann ljet hvorki hættur nje Örbugleika 

á sig fá efea aptra sjer þeirrar farar. En þegar hann kom 

á Frísland, tók hann ab kenna þar og skíra, gobalíkneskjur 

Ijet hann brjóta, en reisti kirkjur. Af þessum tiltektum 

Bonifacius urbu Frísar svo æfir, ab sægur hamslausra 

lieibingja gjörbi absúg ab honum einhvern dag; gjörbu þeir 

fyrst gný mikinn, og lýstu meb því, ab þeir hygbu á 

hefndir fyrir gob þeirra. Fylgdarmenn Bonifacius vildu 

veita þeim vibnám og verja hann sjálfan, en hann bannabi 

þeim þab og mælti: „HeilÖg ritning kennir oss ab gjalda 

ekki illu illt.u Síban rjebust Frísar á hann, og fjell hann 

þar undir vopnum og bareflum vobamannanna, og öll fylgd 

*) Aðrir segja 4000. 
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hans meb honum; þab, var árib 755, þá var Bonifacius 

nær hálfáttræbur. 

En þó margir hefbu skipazt vel vtó kenningar Bon\- 

facius, voru allt ab einu nokkrar þjóbir á þýzklandi, sem 

ekki vildu taka rjetta tru, og foru fram blindni þeirra og 

fásinnu, viblíka og Frísar þeir, sem sfóast níddust á Boni- 

facius. En Saxar voru allra þeirra voldugastir og fast- 

heldnastir vib fornan sib, og viljum vjer geyma oss ab 

geta þeirra ab sinni (sjá 3.), en fara nií ab minnast á 

Karlamagnús.' 

/ 
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2. Karlamagnús og Karlmann. 

a) Frá Karlamagnúsi. 

Pegar Pípín konungur dá, var Karlamagnús á 6. árinu 

um tvítugt, en Karlmann var 17 vetra. Eptir því sem 

næst verbur komizt, var Karlamagnús borinn í Aachen, 

2. dag aprílm. 742 *). En svo er æska hans og upp- 

vöxtur hulinn miklu myrkri og dimmu, aí) þar verhur 

ekkert frá sagt, annaí) en þab, ab hann var 10 vetra, 

þegar fabir hans var krýndur til konungs á ríkisþingi 

Franka í Soissons (sbr. 1. b.), og á 12. árinu, þegar 

Stefán páíi hinn II. smurbi Pípín konung og krýndi þá 

bræbur til konunga yfir FrÖnkum eptir föbur þeirra, og 

til jarla í Romaborg. En því öljósari sem æfi Karlamagn- 

úsar er á uppvaxtarárum hans, því ljösar sjáum vjer á 

s) Syo segir Buddœus eptir Mabillon, sem hafði fundið þann 

fæðingardag Karlamagnúsar í gömlu almanaki. Aðrir (Kofod) 
segja að hann haíi fæðzt 10. d. apríl. s. á. pó er enn meiri 

. Yafi á um fæðingarstað hans; margir segja, að hann hafi 

verið horirm íIngelhcim, sem þó getur varla verift, þvíEginhard 
segir berlega, að Karlamagnús hafi hyggt þá borg, eptir að 

hann varð keisari. En nokkrir nefna Salzburg f^ðingarborg 

hans. 
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stjórnarstörfum hans og lýsingu Eginhards, sem síbar 

skal getib (sbr. ÍJ2. a), ab liann var öllum þeim miklu 

og ágætu kostum;.buinn, sem þeir febgar, Pípín fabir hans, 

Karl Martell, föburfabir hans, og Pípín digri frá Herstall, 
langafi hans, höfbu þegib af hinni örlátu hendi nátturunnar. 

Karlamagnus var ab því einu ólíkur föbur sínum, sem 

var smámenni og heldur væskilslegur, ab hann var mikili 

vexti og drengilegur, og svipabi honum meir í því til 

hinna fyrri frænda sinna, einkum Pípíns digra, langafa 

síns; og þó var Karlamagnus vel limabur. Blómlegur 

var hann ásýndum, manna kviklegastur á velli, og ab 

öllu himi tignarlegasti. Hreinlyndur var hann og glebi- 

mabur mikill; svo var hann ötull og ótraubur, aö hann 

þreyttist aldrei, og líktist hann í því Karli Martell, 
toburfóbur sínum. Hann sá manna fljótast, þab er vib 

átti, og bezt henti í hverjum hlut, og valdi sjer ávallt 

hina beztu abstobarmenn. Stilltur var hann og abgætinn, 

og ekki einrænn; öflugur var hann í framkvæmdum og 

alvarlegur, þegar hann hafbi ásett sjer eitthvab, fast- 

Iyndur var hann og einkar trurækinn, — um þetta allt 

brá honum til fóbur síns. — Og þessi mikli mabur hafbi 

menntazt af sjálfsdábum, eba ab minsta kosti vita menn 

ekki, aö hann hafi numiö annaö á æskuárum, en hernaö 

og líkamsíþróttir; því vísindi voru Prönkum mjög ótom 

framan af, og ekki gat Karlamagnus skrifaÖ nafniö sitt, 

íýr en eptir aö hann varö konungur. Reyndar eru allar 

líkur til, aö hann hafi kynnzt viö sendiherra griska og 

rómverska viö liirö fööur síns, og aö einhver þeirra hafi 

frætt hann um vegsemd fornaldanna, auÖlegÖ fornmanna 

og menntun þeirra, og vakiö meÖ áhrifsmiklum oröum 

löngun í brjósti hans, til aö viörjetta hag þjóöar sinnar, 

í því, sem henni var ábótavant. En hvernig sem þessar 

hugmyndir hafa vaknaö hjá honum, varöi hann ölluin 
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kröptum sínum til hinna markverðustu starfa, eptir ab hann 

varö konungur. 

því veröur reyndar ekki neitað, ab svo virbist í 

fyrsta áliti, sem Karlamagnús hafi verift eingöngu laginn 

til hernaðar, þar sem hann átti svo aft segja í sífeldum 

stríöum alla æfi, og þyki harbleikinn og jafnvel grimmur 

fjandmönnum sínum, — en þess ber einnig ab gæta ab 

hinu leytinu, ab hann átti vib þær þjöbir, sem mibur 

gengust fyrir blí&u en stríbu, og sem neyddu hann til ab 

beita hörku. j>egar allt er því tekib til greina, mun 

enginn geta dulizt vib, ab Karlamagniis hefur verib 

jafnvitur og rjettsýnn stjörnari, eins og hann var mikill 

liermabur, aí) hami var ákafur, þegar hann hjelt fram 

kristnibobi og braut undir sig heibnar þjöbir, ab hann 

unni ekki síbur fribstörfum, vísindum og verzlun, en liann 

galt Ijandmönnum sínum grimmilega mötþröa þeirra, 

meingjÖrbir og fribrof, og ab hann var ekki síbur vib- 

kværnur fabir barna sinna og ástríkur mabur konum 

sínum þremur hinum sfbustu, en hann þykir hafa verib 

stríblyndur 2 hinum fyrstu. þetta er þab, sem enn gjörir 

Karlamagntís mikinn ab allra áliti eptir meir en þusund 

ár. þess vegna þykir hann eins vel ab því kominn, ab 

heita Karlamagnus; (þ. e. Karl hinn mikli), eins og 

t. a. m. Alexander mikli eba Konstantinus mikli, ])ö 

bábir þeir væru hermenn miklir og ágætir menn um 

niarga hluti. 

þö mikill væri aldursmunur meb þeim bræbrum, var 

þö enn meiri munur þeirra í öbrum hlutum; því Karl- 

mann var næsta ölíkur bröbur sínum ab skaplyndi og 

flestu því, er hann átti ab sjer ab liafa; og er svo frá 

honum sagt, ab hann hafi verib stygglyndur, þegjandalegur 

og deilugjarn, og ab hann liafi aldrei fullrábib huga sinn 

um athafnir sínar. En því liægra var líka fyrir undir- 
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hyggjumdm og sjerplægna, aí) leiba hann ab vild sinni; 

og þar eb hann var ab öllu mibur ab sjer gjör, en 

Karlamagnús, leit jhann snemma öfundarauga til bróbur 

sfns, sem var svo miklum kostum biiinn, ab enginn gat 

efast um, ab hann mundi verba frægur höfbingi. Og 

meb því þeir bræbur voru svo oskaplíkir, var þaÖ mjög 

ab líkindum, a& ekki yrbu þeir lengi um allt á eitt sáttir. 

b) Samlyndi þeirra bræbra; herfor Karlamagnúsar 

til Akvítaníu. 

þeir bræbur, Karlamagnús og Karlmann, t<5ku ríki 

eptir föbur sinn, sem fyr var getib, og hafbi Pípín 

konungur skipt löndum meb þeim í lifanda lífi, sumir 

segja á ríkisþingi Franka í Worms (763)x), en abrir 

segja á banasænginni* 2). Ab vísu varbar þab minstu, 

hvort heldur hefur verib, hitt er, ef til vill, lakara, ab 

mjög greinir sagnaritarana á, hver lÖnd hvorum þeirra 

bræbra hafi lilotnazt; en af því ekkert liggur eptir Karl- 

mann í stjórn hans, sem frásagna sje vert, er ekki heldur 

svo mikils misst í, þó menn viti ekki grannt um landa- 

skipti millum þeirra. Flestir eru þó á því, ab Karla- 

magnús hafi fengib Astrasíu og Karlmann Nevstríu og 

Borgund, en Akvítaníu skyldi hvor þeirra eignast ab 

helmingi. En skammt leib um, frá því Frankar hÖfbu 

kjörib þá bræbur til konunga3), og þeir voru seztir ab 

*) Kruse. 

*) Galletti. 
3) pví að sú liafði verið venja Franka, að kjósa kounnga sína, 

eða staðfesta tign þeirra, og hjelzt hún einnig, eptir það að 

Karlungar fengu konungstignina í hendur. 
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ríkjum, at> missætti kom í milli þeirra, því Karlmann 

fann sjer þab til, ab kann hefibi orkik undir í skiptunwm; 

enda bættu ekki rábgjafar hans neitt vinfengi þeirra. 

Ekkert var því sýnilegra, en ab slást. mundi í illdeilur 

meb þeim bræbrum, þegar óvænt styrjöld hófst í Franka- 

ríki, svo ab þeir áttu annab ab hugsa um hríb, en dcila 

um erffealönd sín. 

Hunold, fabir Valfars, þess er ábur var getib 

(1. b), hafbi yfirgefib klaustrib, sem hann hafbi setib í 

um meir en 20 ár ’), þegar honum kom sú fregn, ab 

sonur sinn hefbi verib myrtur, og aÖ Pfpín konungur væri 

andabur. Hugbi hann nú ab nýta sjer þab, ab synir 

Pípíns voru ungir og óreyndir, og hefna á þeim fyrir 

morb sonar síns, og frelsa Akvftaníu undan yfirrábum 

þeirra bræbra, og gjörast þar jarl yfir sjálfur. þó hann 

væri ábur óvinsæll af Akvítönum, hafbi bæbi íjærvera 

hans og tímalengdin breytt svo skapi þeirra, og þeim 

gengizt svo hugur víb raunum hans, og þab Iiib þribja, 

ab þeir undu illa yfirrábum Franka, svo ab þeir tóku 

vib Hunold bábum höndum. Á fáum vikum efldist hann 

svo brátt ab libi, ab Karlamagnúsi fór ab standa stuggur 

af flokki hans, þegar hann hugsabi til þess, ab Fípín, 

fabir smn, heíbi att fullt i fangi aó brjota undir sig 

Akvítaníu á 9 árum meb öllum Frankaher ódeildum ; en 

hann hafbi sjálfur hálfu minni libsafla, og hafbi þar ab 

auki allar líkur til ab óttast, ab Karlmann mundi sæta 

þessu lagi til hefnda vib sig. Hann ásetti sjer því um 

Iram allt ab koma svo ár sinni fyrir borb, ab hann 

þvrfti ekkert íllt ab óttast af bróbur sínum. Áttu þeir 

bræbur samræbu ab því, og íjell þá allt svo vel á meb 

J) Schiern, I. 159.—160. bls. 

3 
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þeim, aí) Karlmann hjet Karlamagniísi libi í móti Hunold 

og Akvítönum. En ekki var Karlmann tryggari en svo 

í vináttunni, ah hann Ijet ráÖuneyti sitt telja sig ab ganga 

á bak orfta sinna um alla libveizlu vi& bróíiur sinn, þegar 

til átti ab taka. Karlamagnus ljet sjer allt ab einu ekki 

hugfallast, þó óvænlega áhorfbist; því þab er einkenni 

þrekmannanna, aft þeim eykst hugur við hættu hverja. 

þegar í þetta óefni var komib, brá Karlamagmis skjótt 

vib, og var kominn meb öllu libi sfnu langt vestur f 

Akvítaníu, áí)ur en Hunold vissi af. Urbu þá Akvítanar 

ekki seinni til ab yfirgefa Hnnold, og ganga f lib meb 

Karlamagnúsi, en þeir höfhu á&ur or&i& til a& ganga á 

hönd hertoganum; svo brá þeim vi& komu Karlamagnúsar. 

Varb þá Hunold ab flýja á ná&ir Lúpus Baskahertoga, 

sonarsonar sfns *). Karlamagnús sá, a& seint mundi gamall 

refur tryggjast, þar sem Hunold var, ef hann kæmist nú 

undan; sendi hann því sendimenn á fund Lúbus hertoga, 

og bau& honum tvo kosti, a& framselja Hunold, 

e&a hann færi meb her á hendur honum. Kaus þá 

Lúpus þann, sem vildari var, og framseldi Karlamagnúsi 

Hunold hertoga. Setti konungur Hunold í klaustur a& 

nýju; en þó hann kæmist þa&an aptur, og fyllti jafnan 

flokk fjandmanna konungs, mátti Karlamagnús upp frá 

þessu sitja í ná&um fyrir honum. Eptir þetta lag&i 

konungur Akvítanfu undir sig, og vann sjer þar allt til 

handa. Hitt var þó meira, a& Lúpus Baskahertogi gekk 

sjálfrá&ur og ótilkvaddur á hönd Karlamagnúsi og mun 

honum hafa meir gengib til þess ótti sá, er honum stó& 

af her Karlamagnúsar, en velvild vi& konung, eins og 

sýndi sig líka sí&ar (sbr. 5. Vi&ureign Karlamagnúsar og 

*“) Schiern segir (I., 161. bls.), a^ Lúpus hafi veri& sonnr Vatfars. 



35 

Serkja). En á meban konungur beií) eptir sendimönnum 

sínum frá Lúpus, byggbi hann kastala til landvarnar hjá 

Dordogne, í hjerabi því, sem ábur var kallab Fronciac, 

en nú heitir þab Fronsac. Herför þessari hafbi Karla- 

magnús lokib á einu ári (769). 

þegar Karlamagnús kom aptur úr þessari herför, 

fannst þab á, ab Frönkum þotti mikilsvert um snarræbi 

hans og framgöngu ; af því gat og Karlmann rábib, hversu 

örbugt sjer mundi veita ab halda til streitu vib hann. 

Osamlyndi þéirra bræbra ab undanförnu hafbi og aflab 

Bertu, móbur þeirra, mikillar hryggbar og áhyggju. 

Hingab til hafbi hún leitt þeim fyrir sjönir meb grátandi 

tárum og vibkvæmni þeirri, sem mæbrum er tíb, ))egar 

þær mibla málum meb börnum sínum, hversu ósamlyndi 

þeirra væri óviburkvæmilegt, og hafbi neytt allra bragba 

til ab sætta þá, og kom þab allt fyrir ekki. En eptir ab 

Karlamagnús hafbi lagt Akvítaníu gjörsamlega undir sig, 

hugsabist henni ab hafa þab fyrir keyri á Karlmann, til 

ab koma honum til ab sættast vib bróbur sinn. Hún tók 

sjer því ferb á hendur, og fór ab hitta Karlmann; hann 

sat þá f borg þeirri í Elsa.sz, sem Selz heitir, og taldi 

hún svo um fyrir honum, ab hann sættist vib Karlamagnús. 

þó vita menn ógjörla, meb hverjum kostum sú sætt 

helur orbib. Nokkrir ætla, ab konungarnir bábir liafl 

látib gjöra um sættarkosti sín í milli sinn á hvorju 

ríkisþingi, Karlamagnús í Worms (770), en Karlmann í 

Setz, og ab þab hafi orbib ab sætt meb þeim, ab þeir 

skyldu bábir rába ríkjum í fjelagsskap. En ab saman 

hafl gengib meb þeim sættin, má rába af því, ab enn er 

til brjef frá Stepliáni páfa hinum IV. til þeirra, og lætur 

hann þar í ljósi ánægju sína yflr sætt konunganna, og 

óskar, ab „samlyndi þeirra og bræbraást aukist og þróist.44 

3* 

* 
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c) Karlamagnus verbur einvaldur; ástand Evrópu 
um þéb leyti. 

þeir bræbur sátu bá&ir samt ab rikjum i 3 ár alls. 

En af því Karlmann d<5 snögglega og á unga aldri, 771, 

bafa margir viljab drótta því ab Karlamagnusi, ab hann 

haíi verib valdur ab dauba bróbur síns. þessi áburbur 

er svo ástæbulaus, ab ekki hafa jafnvel vestu óvildar- 

menn Karlamagniisar getab fært nein sennileg rök fyrir 

þessum hugarburbi sínum, sem mest mun vera sprottinn 

af því, ab Karlamagnus varb konungur yíir ríki því, er 

bróbir hans hafbi átt, en ekki þeir synir Karlmanns, sem 

bábir voru börn ab aldri, þegar fabir þeirra dó; því 

hinn eldri var þá ekki tvævetur. En nefndarmenn Franka 

voru allir á því, ab fá Karlamagnusi einum stjórnina í 

hendur, en ganga á svig vib syni Karlmanns. Má vel 

vera, ab þeir hafi annabhvort óttazt ósamlyndi í milli 

þeirra bræbra sjálfra, þegar þeim yxi tískur um hrygg? 

eba í millum þeirra og Karlamagnúsar, og haft þannig 

forn dæmi sjer til fyrirmyndar og vibvörunar. Abrir 

segja, ab Karlamagnús hafi í engu látib þá njóta frænd- 

semi vib sig. En hvab sem um þab er, er hitt þó víst, 

ab Gerberga, ekkja Karlmanns, ílýbi meb bába syni sfna 

subur á Italíu, á nábir Dosiderws Langbarbakonungs, og 

hafbi meb sjer allt þab fje og kjörgripi, er hún mátti 

meb komast. tíesideriiis veitti henni allt þab traust, er 

hann mátti; enda var vinátta þeirra Karlamagnúsar og 

fífsidorius á förum eptir þetta, sem síbar segir (4. a). 

Nú var Karlamagnús orbinn einvaldur yfir öllu Franka- 

ríki. eins og Pfpín fabir hans liafbi verib, og nábi þab 

austan fra Bælandi subur til Alpafjalla og Pýreneatjalla 

og allt vestur f úthaíib (Atlanzhaf), og sunnan frá fjöllum 

þessum norbur ab Norbursjó. þessi einvaldsstjóm Karla- 
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niagnúsar byrjabi einmitt um þab leyti, sem engin önnur 

þjo& í Evropu var svo á vegi stödcl, ab vib hann dygbi 

kappi ab deila Serkir höffeu reyndar brotib undir sig 

mestan hluta Spánar og Portúgal, en bæbi hömlubu þeim 

Pýreneafjöllin, ogn sú, er þeim stob af Frönkum, frá því 

á dögum Karls Martells og Pípíns konungs, og sífeldar 
* 

deilur innan ríkis frá aö rábast á Frankaríki. A Englandi 

liöföu smákonungar Engilsaxa nog ab vinna, þar sem 

þeir áttu fullt í fangi ab verjast árásum Dana (Norb- 

manna), og gátu því ekki hugsab til herferba í önnur 

lönd. Engin var Karlamagnúsi heldur hætta búin af 

Dönum, ])ví ab Saxar og Frísar lágu í llasinu fyrir þeim, 

ef þeir hefbu leitab vestur á boginn meö lancllib; enda 

tömdu Norburlandabúar sjer helzt víking um þessar 

mundir, en þab var ekki fyr en eptir daga Karla- 

magnúsar, ab þeir fúru ab venja þannig komur sínar ab 

stabaldri til Frankaríkis, ræna þar og brjúta land undir 

sig. Slavneskar þjúbir og Avarar höfbust vib í Púlen og 

Ungarn, og urbu þeir Frönkum aldrei mjög hættulegir til 
• • 

langframa, þú þeir rjebust á þá um sinn. Obru máli var 

ab gegna um þjúbir þær, sem bjuggu á ltalíu; þar voru 

einlægar styrjaldir og lancladeilur í milli Grikkjakeisara, 

Langbarbakonunga og páfanna. Grikkjakeisari var reyndar 

þeirra lang-voldugastur, og hefbi getab orbib Karlamagn- 

úsi úsætur, hefbi liann mátt geí’a sig vib Frönkum; en 

hann hafbi um annab ab hugsa, þar sem hann átti ab 

sefa deilur innan ríkis, sem risib höfbu af ágreiningi í trúar- 

bragbamálum, og gat því lítib sinnt því, sem gjörbist í 

vestri hluta Evrúpu. þetta ástand Grikkjakeisara nýttu 

Langbarbakonungar sjer, og víst mundi þeim hafa tekizt 

ab ná Italíu allri ab lokunum, ef Frankar hefbu ekki 

skorizt i leikinn ab bæn páfanna, sem bæbi voru slægvitrir, 

og sátu sig aldrei úr nokkru færi til ab eíla veldi sitt. 
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En þö þab væri engin þjöb, aí) Langbörbum einum 

undanskildurn og Söxum á þýzkalandi, sem gat gjört 

Karlamagnúsi leikseigt til muna, varb hann allt ab einu 

nálega alla ríkisstjörn sína ab eiga í sífeldum stríbum vib 

þjöbir þær, sem nú eru taldar, nema Englendinga, sem 

áreittu hann minnst og ríki hans. Upp frá þessu sjáum 

vjer og, ab hann geysar yfir öll þessi lönd, eins og belj- 

andi fjallelfa, ýmist norban frá Weser og subur ab Tiber, 

eba austan frá Karpathaíjöllum vestur ab Ebró á Spáni, 

fyrst til ab brjöta löndin undir sig, en síban til ab sefa 

upphlaup og öeirbir í þeim. þab er því ekki tiltökumál, 

þö saga Karlamagnúsar hafi nokkurt tillit til uppruna og 

ástands þjöba þeirra, er hann átti í höggi vib. 
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3. Vibureign Karlamagnúsar og Saxa. 

a) Frá ástandi Saxa fyrir Karlamagnús. 

Saxastríbum Karlamagnúsar má meb rjettu jafna vib 

strfö Rómverja hinna fornu vií) þjóhverja, eða þó heldur 

álfta þessi strfó sem framhald þeirra; þau sýna, hversu 

torvelt og því nær óvinnandi þaí) var fyrir útlendar þjóbir, 

ab kúga Vestfyldi (Westphafsbúa) og Norbursaxa. Vib- 

ureign Karlamagnúsar vib Saxa má telja meb liinum 

merkustu afreksverkum hans. Saxar voru hart nær sú 

eina þjób, sem enn bjuggu hjer um bil á hinum sömu 

stobvum á þýzkalandi, sem þeir voru aldir og uppfæddir 

f, nema hvab þeir höfbu færzt lengra vestur á bóginn, 

þegar þeir lögbu undir sig lond þau, er Frankar höfbu 

fyr búib í meb Niburrfn. En af því höfbu þeir átt saman 

orustur miklar, Saxar og Frankar, og hafbi engin þjób á 

öllu þýzkalandi varizt eins harblega tilraunum Franka til 

ab svipta þá frelsi þeirra, eins og Saxar höfbu gjört. En 

nú var sá tími kominn, ab þessi hugrakka þjób varb 

loksins ab láta sigrast fyrir ofurefli Karlamagnúsar eptir 

hrausta vörn og langa. 

Saxland var kallab allur nyrbri hluti þýzkalands, 

vestan frá Niburrín og austur ab Eystrasalti, og sunnan 
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frá Westerrvald og Harzljalli norfcur ab Norbursjó, og 

sýnist þá, sem Frísland hafi verift talib þar meb *). 

Saxar skiptust, eins og t. a. m. Gautarnir forhum, í Aust- 

fylcli (Austsaxa, sem bjuggu í millum Saxelfar og Weserár) 

og í Vestfyldi (Vestsaxa, sem bjuggu í millum Emsáx og 

Rínar); en í millum þeirra hvorratveggja lá lancl þab, 

er Anrjaria hjet (í millum Emsáx og Weseráx), þar 

bjuggu og Saxar. Einnig lá Noi'dalbingia austan og 

norban megin Saxelfar undir Saxa, þab er nii kallab 

Holsetaland. Hvorki hijfbu Saxar stabi nje byggbar 

borgir mibsreitis í löndum sínum, en á landamærum þeirra 

voru víggirtir stabir og kastalar, t. a. m. Siegburg (vestur 

vib Rín, lítib sunnar en Köln), Eresburg í landnorbur 

þaban, norbur undir Lippe), Brunsberg (hjá Weserá), 
Saxaborg, Halle, Magdeburg, Bardewik og enn fleiri. 

þessar borgir lágu á þj(5bbrautum Saxlands, og voru fremur 

til landvarnar en íbiibar; því ab Vestfyldir og þeir, er 

lágu vib sjávarsíbuna, bjnggu margir saman í sveitum 

innan afmældra endimarka, í umgirtum svæÖum, en hinir, 

sem bjuggu sunnan til og austan til á Saxlandi, höfbust vib 

í smáþorpum. Bændurnir og leigulibarnir byggbu lireysi 

sín umhverfis hús höfbingjanna og landsdrottna sinna, 

viblíka og þegar börn hnappast um góban föbur, og 

frjálsir menn um foringja sinn. Hiisakynni þeirra voru 

x) Nokkrir hafa haldib, ac) lönd Saxa haíi náí) vestur yflr Rín, aí> 

fljótunum Maas og Schelde í Belgíu, og þó Sh. Turner í 

The History of the Anglo-Saxons, Yol. 1., 145.—46. bls., 

færi til þess 2 vísur úr æfagamalli ,,rímkroniku‘* Belgja, þykir 

honum sú saga úlíkleg. Aptur á móti segir hann berlega, aí) 

lönd þau, er Saxar höfíiu lagt undir sig, hafi takmarkazt af 

Saxelfl, Saalc og Rín, en Saxland hafl upphaflega vern' aí) 

eins kallaí) þaft land,. sem liggi millum Eyderir og Elflnnar. 
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byggft af trje og torfi, og lögub eptir loptslagi þýzka- 

lands og búnabarháttum Saxa sjálfra. Ekkert hús byggbu 

þeir af steini og kalki, því ab hvorugt þekktu þeir þá. 

Af því lög og rjettindi manria voru þar metin og gaumur 

geönn, þurfti enginn þar nema litla steinaröb, smáskurb 

eba lækjarsprænu, til ab gjbra eign sína úhulta og frib- 

helga fyrir öbrum; var þab ])ví miklu tfóar, ab búsmali 

ráskabi lobhelgi annars, en ab Saxar sjálfir ásældust 

hverjir abra. Hvergi voru heldur húsgrib helgari, 

en meb Söxum. 

Saxland var sá hluti þýzkalands, sem helzt virbist 

hafa verib olbogabarn náttúrunnar. þar var talsvert 

kaldara en annarstabar á þýzkalandi, og annabhvort þakib 

sandbreibum, sem mannlegum krapti er því nær ofætlun 

ab yrkja, eba moaflákum, sem ibnin ein saman orkar ab 

breyta í byggileg hjerub og frjúvsöm akurlendi. Á sjávar- 

ströndinni lágu flæbilönd úgirt og úvarin fyrir hafrúti 

Norbursjávarins, og innan um fenin og foræbin margir 

fagurvaxnir grashúlmar. Annabhvort kunnu Saxar lítib 

til vínyrkju, aldinræktar og garbyrkju, eba náttúran synjabi 

þeim tilraunum þeirra vaxtar og vibgangs. þú ab 

aldintrje blúmgubust annarstabar á þýzkalandi, uxu hjá 

Söxum ekki önnur trje, en eikur og álmar. Eigi ab síbur 

höfbu Saxar fengizt í langa tíma vib akuryrkju og kvik- 

fjárrækt. Hafur var þar hin helzta korntegund og hin 

venjulegasta til manneldis undir lok 8. aldar, og er hin 

sama korntegund enn ræktub hjer og hvar á Vestfold og 

í kringum IVesterwald. þab hafbi verib venja Saxa frá 

aldaöbli ab senda unga menn, er þeir þurftu ekki á ab 

halda, í önnur Iönd, til ab leita sjer þar fjár og frægbar, 

en sú venja lagbist síban af, og þá getur varla hjá því 

farib, ab Saxar haíi náb talsverbum framförum á 

skömmum tíma, þegarfúlkib fjölgabi, en engir foru af landi 
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burt. þessi sfóbreytni Saxa hefur og ab öllum líkindum 

stutt ab því, ab þeir fóru ab nota sjer afstohu landsins, 

sem lá svo vel vib til verzlunar, þvi eptir þab fóru þeir 

ab gefa sig vib kaupferbum, í stab þess ab þeir höft)u 

ábur tamib sjer ránskap bæbi á sjó og landi, svo ab 

öllum nálægum þjóbum stób ótti og ógn af þeim; því 

hvar sem þeir rændu , ljetu þeir eld og jarn geysa, og 

eyddu hverju sem fyrir varb. Saxar voru ákaflega stórir 

menn vexti, hraustir og harbfengir. þeir stærbu sig af 

*) Skip Saxa voru yfrit) smá, og gjörí) á þann hátt, aí) grind var 

riftin af pílvitartágum, en þakin utan meí) samansaumutum 

húbum. A húí)keipum þessum lögtu þeir á haf út, og ljetu 

vind og fall rá()a landtöku; en þar sem þeir komu vib land, 

rændu þeir allt og ruplutu. Svo lítur út, sem Saxar hafl annab- 

hvort ekki kunnaft aí) smíí)a stúrskip, því þú sumstatar væru 

skúgar litlir eba engir í löndum þeirra, var guægb skúga í 

Holsetalandi, og þar var Saxelfl vift höndina, til aí) fleyta svo 

miklum vií)i til sjávar, sem verí)a vildi; — efta þeir hafa tekií) 

þessar ljettiskútur fram yflr stúrskipin, fyrir því a^ þær voru 

svo ljettar í vöfum. því þegar Rúmverjar fornu fúru aí) verja 

fyrir árásum Saxa bæí)i Gallíu og Bretland, sneru þeir ránskap 

síuum á hendur meginlandsbúum, og notuí)u til þess húí)keipa 

sína, allt eins og þegar þeir fúru ránfer'öir á sjú; því hvergi 

var svo mikic) útgrynni vrb strendur, aí) þeir flytu ekki, og 

engin árspræna svo mjú , aí) þeir gengju ekki um hana. Svo 

voru Saxar úsvífnir á ránferí)um sínum á meginlandi, a() þeir 

fúru upp eptir fljútum og ám 89 efta jafnvel 100 mílur vegar ; 

og ef þeim gafst þá færi til rána annarsta'&ar, en meí) því 

fljúti, sem þeir voru vib, e^a þeir sáu sjer þar hættu búna, 

fluttu þeir húbkeipa sína frá einu fljútinu a?) öf)ru, og sluppu 

þannig grei()lega úr greipum íjandmanna sinna, hversu lií)margir 

sern voru. „peir fara flokkum saman til rána,“ segir Turner 

(I., 201 — 202) og ber Zosimus fyrir, ,,og ræna á næturnar; en 

þegar dagar, hylja þeir sig í skúgunum, og halda sjer veizlur 

af herfaugi því, er þeir hafa ná«b.“ Af þessu voru allir menn 

vib þá hræddir. 
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fegurb sinni og kyngofgi, og ljetu sjer svo anntum, ab hvorugt 

lírættist, ab þeir vöruðust aö taka sjer konur frá ö&rum 

þjöbum. Allir karlmenn höfóu þar einn háralit; en breytileg var 

venja þeirra meb hárskurb, því ab á 4. öldinni naubrökubu 

þeir höfub sín, en síbar er sagt þeir haíi látib sjer vaxa 

hár nibur á herbar, og hegning var viblögb í lögum 

þeirra, ef ma&ur var tekinn upp á hárinu. Saxar voru 

höfsmenn miklir, og íburbarlausir í Öllum abbúnabi, Ötulir 

og ótraubir til allra fyrirtækja, eins og vib var ab búast 

eptir lifnabarháttum þeirra, en frelsi þeirra var þeim fyrir 

öllu. Illa var þeim vib öli útgjöld og skatta, og því segir 

og AHtvín, ab „Saxar steyti sig á tíundinni.a 

Lög ætla menn ab Saxar hafi haft mjög snemma á 

tíbum, en ekki voru þau ritub, og af því oss skortir 

áreibanleg og nógu gömul skírteini um þau, leibum vjer 

hjá oss ab geta þeirra ab ÖÖru en því, ab sumum hafa 

þótt þau ill og ómannleg1); en á þessum lögum sínum 

J) Af hugmynd þeirri, sem Saxar gjörbu sjer um lög og rjett, 

bæí)i þeir, er kyrrir voru á meginlaudi, og allt eins hinir, sem 

fórn yílr til Englands og setfust þar ab, liggur beinast vib ab 

ímynda sjer, ab fjebætur hafl tíbkazt med Söxum í flestum 

málum, nema fyrir hurdóm varb engum fjebútum komib, svo 

hart tóku Saxar á þeim málnm. Ef nokkur kona varb ber ab 

hórdómi, var þab annabhvort, ab hún var heugd, líkami 

honnar síban brenndur, og á öskunni var hór hennar drepinn. 

Eba flokkur kvenna hýddi hana ab öbrum kosti hjerab úr 

hjerabi, rifu af henui klæbin og stungu hana sjálfa meb knífum. 

I>annig ráku þær hana bera og blóbrisa byggba á milli; hvar 

sem hún kom, safnabist ab henni nýr kvennaskari, sem pintubu 

haua á sama hátt, og hiuar fyrri, þangab til hún dó af meb- 

ferb þeirra og meibslum. f>ab vita menn og um Frísa, er voru 

bandamenn Saxa, eins og flestir þjóbflokkar norban til á þýzka- 

landi, ab þeir hafa tekib viblíka hart á helgiránura, og Saxar 

-tóku á hórdómi; því svo var ab orfti kvebit) í lögum þeirra: 
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hjeldu Saxar ákafíega fast. Fjórar voru stjettir Saxa: 

tignir menn, frjálsir, leysingjar og þrælar. Tignir menn 

stærbu sig af ætt sinni, þvf þeir þóttust vera gobkynjabir, 

enda giptust þeir einir saman, sem tignir voru a& burbum 

og stórsektir voru vií)lagbar, ef stjettirnar blöndubust hver 

vib abra. f>ó virbist svo, sem þessa stjettarmunar hafi 

ekki alstabar gætt, því í sumum hjerubum voru örfáir 

þrælar. þab hafa menn fyrir satt, ab Saxar hafi ekkert 

allsherjar-yfirvald haft, og ekkert hjerab hafi verib háb 

öbru í stjórn sinni, heldur hafi þar verib sinn höfbingi 

yfir hverju fylki eba hjerabi. þegar ófrib bar ab höndurn, 

vörpubu höfbingjar þessir hlutkesti sameiginlega, og tóku 

þann til foringja yfir sig, er hlutinn átti, þann er uppkom. 

þeim hinum sama hlýddu allir, meban hættan stób yfir; 

en eptir ab stríbum var lokib, voru þeir ekki skyldir ab 

hlýbnast honum lengur; enda varb hann þá aptur jafn 

öbrum höfbingjum ab valdi og virbingu2). 

þab er torvelt ab sjá, hvernig á því stób, ab Saxar 

gátu allir verib eitt þjóbfjelag, og fjelagsskapur þeirra svo 

,,Hver sem brýzt inu í hof, og tekur fiaban nokkurn fiann hlut, 

sem helgur er, jþann hinn sama skal leiba til sjávar , á þann 

sand er flób hylur ab jafnabi, jþar skal sníba af honum eyrun, 

gelda hann og blóta gubi fieim, er hann saurgabi hof fyrir. 

Turner, I., 208 —9. bls. Líkt segir Tacitus (de mor. Germ. 

c. 19.) frá hegningu hórkvenna hjá J>jóbverjum fornu, en ekki 

getur hann um, aí) þær haíi verib drepnar. 

‘) Svo segir Turner (207. bls.), og ber fyrir því „Beda prest. hei- 

laga.“ Einungis einn rithöfund nefnir Turner, sem segir, ab 

tó 1 f höfbingjar hafi rábib fyrir Saxlandi; og hvenær sem her 

gekk á land þeirra, kusu Saxar eiun þeirra tólf höfbingjanna 

til konungs, inebau á stríbinu stób; en þegar stríbinu linntir 

urbu fieir allir jafnir ab virbingu, höfbingjarnir tólf.‘- Sbr. 

Cœsar de ttello Gallico, libr. VI. c. 23. 
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fastur sem hann var, eba hvernig þeim var nnnt ah lialda 

saman öld eptir öld, og liafa enga sameiginlega stjörn- 

arskipun og engan allsherjar - höf&ingja í svo víblendum 

löndum, og sem í sjálfu sjer voru all-ólík hvert öbru. 

Prestarnir voru í miklum metum hjá Söxum, og ætla 

sumir ab þeir haíi átt aí> vibhalda samheldni mebal Saxa, 

og hefbi þá stjórnin átt ab líkjast því, sem var á dögum 

dómaranna hjá Gybingum. En til þess sjáum vjer engan 

vott, þegar Karlamagnús fór ab eiga vib þá orustur; en 

þess skal síbar getib, hver afskipti prestarnir höfbu af 

þjóbmálefnum Saxa. Hitt er sennilegra, ab einungis hafi 

tignarmennirnir, sem líktust hver um sig voldugum höfb- 

ingjum, því ab þeir höfbu mikla sveit bæbi landseta sinna, 

trúnabarmanna og skuldalibs, verib foringjar og stjórnendur 

þjóbarinnar, og ab Öllum líkindum hafa þeir verib banda- 

menn og komnir af sömu ættum, sem Norburlandabúar, 

forfebur vorir, og þaÖ hafa þeir verib, sem hjeldu á 

fjelagsskap og saraheidi mebal Saxa. þessir höfbingjar 

skáru úr þrætum manna á milli og sögbu upp lög, hver 

í smu fylki *). 
/ 

Obeit sú, sem ómenntubum þjóöum er svo hætt vib 

ab fá hver á annari, og sem Frankar hafa bersýnilega 

haft á Söxum, hefur rábib svo mikib hjá rithöfundum 

Franka, fyrir og um daga Karlamagnúsar, ab þeir lýsa 

Söxum ab líkindum of illa. þeir kalla Saxa ósibaba grimmd- 

arseggi, rángjarna, herskáa og hundheibna2); en um 

‘) Sbr. Cœsar, s. st.. c. 23. 

2) þvf verbur ekki neitab, ab Saxar voru bæbi rángjarnir og 

herskáir, því hvorttveggja j)ótti þeim fremb, og ólu þeir í þvf 

aldur sinn frá blautu barnsbeini, eins og abrir þjóbverjar, ab 

vitni Cœsars (s. st. c. 21—23); en ab jþeir væru grimmdar- 

seggir vib abra eu þá, er þeir áttu í deilum vib, sýnist of 
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þab unna þeir þeim sannmælis, ab þeir sjeu menn hrein- 

lífir1) og rjettsýnir hverjir vib abra. 

Saxar tignubu sól og mána, Tý og Obin, þór og 

Frigg") og abra heibna gubi, þá er Norburlandabúar 

dýrkubu ab fornu. En þó virbist, sem Saxar hafi tignab 

Obin mest allra guba sinna, því lionum einum blótubu 

hermt, þar sem bæbi Cœsar (s. st. c. 23.) og Tacitus (de 

mor. Germ. c. 21.) segja, ac) þjóbverjum hafl þótt óhæfa ab 

uíbast á gestum og úthýsa þeirn, því ab gestir hafl verib hjá 

þeim fribhelgir, og öllum gistiug heimil og beiui eptir efnahag 

hvers húsrábanda, hvort sem þá lieimsóttu útlendir menn eba 

innlendir, eba í hverjum erindagjörbum sem þeir komu. 

b Snemma fengu þjóbverjar orb fyrir hreinlífl; því bæbi segir 

Cœsar (sem var drepinn 44 árum fyrir Krists burb), ab þab 

þyki hin mesta ósvinna, ef karlmabur skiptir sjer af kvenn- 

manni innan tvítugsaldurs, og eins segir Tadtus (sem dó hjer 

um bil 150 árum síc)ar en Cœsar), ab hórbrot sje þar mjög 

sjaldgæf og fá ab tiltölu vib fólksfjöldann, og ab þab sjeu ekki 

nema örfáir menn, sem eigi fleiri en eina konu. Eu þess er 

ábur getib, hversu hart Saxar tóku á hórbrotum kvenna, sjá 

nebanmálsgr. á 43. bls. 

2) Bæbi má rába þab af daganöfuum Saxa, ab þeir hafl tignab 

alla þessa gubi, og eins segir Cœsar (Bell. Gall. VI., 21.) meb 

berum orbnm um þjóbverja fornu , ab þeir hafi dýrkab sól og 

mána; en Tacitus (de mor. Germ. 9. c.) segir, ab þeir hafl 

dýrkab gub þann, er hann kallar Mercurius; svo segir hann 

og, ab þeir tigni Mars og Hercules. En Mars var hergub 

og sigurgub Rómverja, eins og Týr var sigurgjafi Norburlanda- 

búa (Snorra edda 16. bls.). f>ar ab auki koma nöfn Mars 
og Mercurius vel saman vib nöfn Týs og Obins í dagaheitum, 

því Rómverjar köllubu þribjudaginn Mars-dag en Saxar og 

NorWiandabúar Týsdag, og mibvikudaginn köllubu Eómverjar 

Mercurius-dag, en Norburlandabúar nefndu hann Óbinsdag. 

Engan dag kenndu Rómverjar vib Hercules, en þó er líkast 

til, ab Tacitus hafl tekib f>ór Saxa fyrir llercules, af því 
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þeir mannblótum J). Hjer um bil 100 árum eptir Krists 

burö höf&u Saxar hvorki hof nje hörga, heldur tignubu 

þeir, eins og þjöbverjar allir, ab vitni Tacitus* 2 3) gu&i 

sína í lundum, og köllu&u lundana helga; ekki gjörbu 

beldur þeir neina mannlíkan eptir gubum sínum. En 

hálfri fjór&u öld sí&ar, eba þegar Saxar settust ab á 

Englandi, höf&u þeir bæbi go&ahof, blótstalla og goba- 

Hkneskjur3). Likneskja su, sem Saxar tignubu mest, þeir 

er eptir ur&u á meginlandinu, nefndist Irminsula e&a 

lrmensul. Nafn líkneskju þessar hefur verib ritab á svo 

marga vegu4) , a& ekki er au&ib ab segja, livab rjettast 

sje, en almennast er a& rita þa& og nefna á þennan liátt. 

Líkneskjan var nálægt Eresburg vib Dimel. þennan 

honum hefur \irzt hann likastur ab háttum og æbi, því sem 

sagt. var frá Iiercules í go&asögum Grikkja og Rómverja, þar 

sem bábir rötu&u í stórraunir, og leystu þó allar vel. 

*) Bæbi hafa menn sögur um, a& Saxar hafl blótab ættingjum 

sínum, og jafnvel börnura, ef þeim bar eitthvert vandræbi a& 

hendi, e&a ef þá hina sömu haf&i hent eitthvert ódæ&i, t. a iu. 

rænt, hof e&a flúib úr orustu, — og allt eiris þrælum og her- 

teknum mönnum; og þegar þess er geti& um Franka, a& þeir 

hafi selt heibnum nágrönnum sínum þræla til mannblóta, eptir 

a& þeir höf&u sjálflr kristnazt, liggur þa& beinast vi&, ab þab 

hafi verií) Saxar, sem þrælana keyptu. Turner segir og (og 

ber fyrir því Sidonius ApolL ep. VI., Ubr. 8.), a& einu sinni, 

þegar Saxar hafi komib heim aptur úr ránför nokkurri, hafl þeir 

blóta& 10. hverjum herteknum manni. og láti& hlutkesti rába. 

2) Ðe mor. Germ. 9. c. 
3) Turner, 212. bls., og ter fyrir því Ihda prest, (f 735). 

A) Bæbi hefur þab verib skrifab IrminsuL Irminsulus, Irmindsul, 
ErminsuL HermansauL Hormensul, Hermcsuel, Hermensul, 
og jafnvel Adurmcnsul', en hjer er fylgt ritshætti Henriks 
Meibomius, er mest hefur grafizt eptir um þetta merkilega 

go& Saxa, 
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stab kallar SaxakronikanJ) Marsbuvg, en „rímkronikató 

ein, er samin hefur verib á 13. ölcl, kallar sta?)inn Mers- 

berg i og heitir borgin svo enn f clag. Hof gobs þessa 

var ákaflega mikib, skrautlegt og vel vandab. Líkneskjan 

sjálf stoc) á marmarastíiu, er var 11 fdta löng, og stöp- 

ullinn undir stílunni hjer um bil 9 álna ummáls ab 

neban, og var hann gjörbur af dhöggnum sandsteini. 

í súlunni var ljosraubur marmari. IJtan um siiluna lágu 

3 málmbelti, öll gyllt, og allt eins var stíluknappurinn; 

ofan á honum var enn málmhringur, og þar á mörkub 

kappakvæbi. Stílan öll meb líkneskjunni var umgirt meb 

hvassydclum járngrindum, til varnar fyrir dvina árásum. 

Nokkrir ætla, ab líkneskjan sjálf hafi verib gjörb af trje, 

og ab htín hafi stabib á bersvæbi, en ekki í hofinu eba 

undir neinu þaki3). 

Líkneskjan sjálf átti ab tákna vopnaban hermann. 

í hægri hendinni hjelt htín á merki, og var þar á dregin 

raub rds. Vinstri hÖndin átti ab tákna jafnvæg met. 

Líkneskjan hafbi hjálm á höfbi, og var hjálmsktífurinn 

lagabur eins og hani. Á brjosti líkneskjunnar var mark- 

abur björn ; skjöldur hjekk um herbar henni, og á honum 

markab Ijon í albldmgtibum grashaga. þessi líkneskja 

var hin langstærsta af öllum skurbgobum Saxa; en þo 

voru og abrar líkneskjur umhverfis Irminstílu Sagt 

er, ab litmyndir Irminsúlu haíi og verib víba í hofum á 

Saxlandi. Prestar, bæbi karlar og konur þjdnubu í 

musteri hennar. Kvennprestarnir logbu fyrir sig spár, 

og sögbu fyrir dorbna hluti; en karlprestarnir áttu ab sjá 

um blot, og toku þátt í stjdrnarmálefnum; því þeir voru 

J) Prentob í Mentz 1492. 

*) Turner (220. bls.) ber fyrir því Adam frá Brimum. 
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álitnir svo helgir, aft líklegt þótti, aí) mikil heill mundi 

standa af ollum afskiptum þeirra. 

Einkum áttu prestar Irminsúlu hjá Eresburg ah 

setja hjerabastjórnendur þá eí)a domara, sem ábur er getift 

ab hafi dæmt árlega um allar hjerabsþrætur. Slíkir 

hjerabsdómarar voru 16 á Saxlandi. Sá þeirra, er elztur 

var og fyrir því mest virtur, var kallafcur Gravius eba 

greifi, en hinn yngsti Frono eba þjonn. þessir domarar 

höfbu lögsögu yfir 72 ættum. Tvisvar á ári hverju, í 

aprílm. og oktúberm., fór greifinn og þjonn hans til Eres- 
burg, og íornubu þar 2 vaxkertum og 9 peningum. — 

Ef einhver dúmaranna do, ábur en árib var endab, var 

prestunum gefib þab til vitundar, og kusu þeir þá einhvern 

af hinum 72 ættum til ab gegna störfum hans. Dómara- 

kosningar voru birtar lýbnum á þann hátt, ab þær voru 

kunngjörbar 7 sinnum meb hárri röddu undir berum 

himni fyrir framan húsdyr þeirra, er settir voru dómarar. 

þegar Saxar áttu í stríbum, tóku prestarnir átrún- 

abargob þeirra af súlunni, sem þab stób á, og báru 

þab þangab, sem bardaginn var. Eptir orustuna var 

gobinu blótab herteknum mönnum og huglausum úr þeirra 

eigin libi. — MÖrgum getum hefur verib leitt um þab, 

hverjum gubanna gob þetta hib mikla hafi verib helgab; 

en allar eru þær óáreibanlegar. Nokkrir ætla, ab þab 

hafi engum gubi verib helgab sjer í lagi; abrir, ab þar eb 

Ermes (EQfitjg þ. e. Mercurius) líkist nokkub Irmin, og 

Ares (Aqijs, þ. e. Mars) Eresburg, hafi þeim Mercu- 
rius og Mars verib helgab gobib. þab er og sennileg 

getgáta, ab súlan hafi verib reist og myndin gjörb til 

minnigar vib Hermann (Arminius) hrausta Kerúska- 

höfbingja, er forbum strádrap nibur herlib Rómverja á 

þessum stöbvum (9 árum eptir Krists burb); og hafa 

menn dregib þá getgátu af Hcrmansaul, er var eitt af 

4 
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nöfnum gobs þessa, sem ábur er getiö, og sje því nafnií) 

sama sem Hermannssula eða minnisvarbi Hermanns. En 

hverjum sem myndin liefur helgub verib, var hún hergoc) Saxa. 

Allókunnug er mönnum saga Saxa hin eldri; en þó 

er þab óefandi, aö þeir voru, eins og aörir þjóbverjar, 

kynjabir austan ur Asíu. Á dögum Ptolomens (hjer um 

bil 90) voru þeir komnir vestur ab Saxelfi; og því eru allar 

líkur til, ab þeir hafi verib mebal hinna fyrstu flokka 

þjóbverja, sem komu vestur í Evrópu. þegar þeir settust 

fyrst ab vib Elfina, voru þeir fámennir, en þegar tímar 

libu fram, fór bæbi vald þeirra og frægb vaxandi. Hjer 

um bil 140 árum eptir Krists burb, gjörbu þeir samtök vib 

Franka, til ab varna Rómverjum lengra norbur á bóginn. 

Bæbi af þessu sambandi þeirra vib Franka og fleiri þjóbir, 

sem þá voru á þýzkalandi, jókst vald þeirra svo mjög, 

ab þeir eignubust lönd þau, sem ábur er sagt ab þeir v 

hafi átt umráb yfir, í vibbót vib land þab, sem þeir áttu 

öndverblega fyrir austan EUina og allt norbur ab Eyder-L 

k þessurn stöbvum hjeldu Saxar sig um langa tíma, , 

og höggubu ekki setu sinni, allt þangab til hreifingin mikía 

kom á þá, vib þab ab margir þeirra fóru yíir til Bret- 

Jands meb Englum og Jótum, bandamönnum þeirra, um 

og eptir mibja 5. öld, til ab veita Bretum iib móti Piktum 

og Skotum, fjandmönnum þeirra. þessir þjóbflokkar voru 

kallaoir einu nafni Engilsaxar, eptir þab ab þeir voru 

komnir tii Bretlands, og dregib af nöfnum 2 flokkanna, til 

abgreiningar frá þeim Söxum, sem eptir urbu á megin- 

landinu, er voru kallabir Forn-Saxar eba Saxar, eins og 

ábur1). Ekki sátu Saxar, sem eptir urbu á meginlandinu, 

heldur kyrrir fyrir, því ab þegar Frankar færbu bústabi 

sína til Gallíu, sem var nálægt þessu tímabili, þokubu 

‘) J. Bosworth í formál. fyrir engilsaxDöíku orbab«'kÍDDÍ hans 
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Saxar sjer lengra vestiu* á boginn og yfir um á þá, er 

Lippe heitir, inn í lönd þau, er Frankar höfbu fyr buib 

1; þetta var á fyrri hluta 5. aldar (eptir 437). Ekki bar 

þo enn á deilum meb Söxum og Frönkum, því ab hjer um 

hil heilli öld sfóar (.531) veittu Saxar þibrik I. Franka- 

konungi liö, til ab leggja undir sig Thiirhuj; varb þá 

suburhluti hjerabs þess skattskyldur Frönkum, en Saxar 

eignubust norburlilutann ab launum libveizlu sinnar. Eptir 

niibja 6. öld (568) gengu 20,000 Saxa í lib mcb Lang- 

börbum, hinum fornu nágrönnum þeirra, þegar þeir f<5ru 

ab leggja undir sig lönd á Italíu. En ekki stabnæmdust 

Saxar þar, því 3 eba 4 árum síbar (571 og 572) sneru 

þeir þaban heim aptur í átthaga sína, og var þá vinátta 

svo gob meb Frönkum og Söxum, ab Frankar leyfðu 

þeim leib um iönd sfn. 

Eptir þetta lítur svo tit, sem vináttunni liafi brábum 

farib ab halla meb Söxum og’Frönkum; og bar þab mest 

til þess, ab þö Frankar hefbu fiutt sig allmargir itr hinum 

fornu átthögum sínum vestur yfir Rín, voru þeir hinir 

einu allra þjöbverja, sem jafnframt því, sem þeir 

lögbu annarstabar lönd undir sig, vildu þö eigi ab 

síbur halda yfirrábum yfir löndum þeirra hinum fyrri. 

En á þau lönd söttu mjög þjöbir þær, sem næstar 

þeim bjuggu, og þö ekki sízt Saxar. Var Frönkum því 

naubugur einn kostur, annabhvort ab verja löndin fyrir 

árásum þeirra, eba gefa þau upp vib þá, sem Frönkum 

var allöskapfellt. Af því föru bæbi Frankakonungar af 

Mervíkinga ættum, mcban nokkur dugur var í þeim, og 

allt eins þcir forfebur Karlamagnusar svo margar herferbir 

á hendur þjöbverjum, og áttu orusíur vib þá1). 

’) Karl Martcll fór 4 herferbir á liendur Söxum, 718, 720, 722 

728, og Pípín konungur, sonur hans 3, 743, 745 og 747, allar 
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f><5 þeir forfeSur Karlamagnúsar væru afreksmenn 

miklir, og sagnaritarar Franka gumi af sigursældum þeirra 

á þýzkalandi, og segi, ab þeir hafi lagt þar ýms hjerub 

undir sig bæbi á Saxlandi, Thiiring, Alemanniu og 

Bælandi, og jafnvel gjort Saxa skattskylda sjer, þá er þab 

alls ekki svo ab skilja, sem allir Saxar hafi verib þeim 

hábir, heldur ab eins einstöku höfÖingjar þeirra, sem hjetu 

Frönkum ýmist í skatt 500 kúm eba 300 hestum; en 

sjaldnast efndu þeir orb sín lengur, hvorki meb skattgjafir 

nje ab láta lönd þeirra oáreitt, en á meban Frankar sátu 

yfir þeim meb öllu libi sínu. 0g allt þangab til Karla- 

magnús kom til ríkis, hafbi Frönkum hvorki tekizt ab 

sigrast á Söxum til hlítar, nje ab gjöra þá sjer skatt- 

skylda til langframa. 

b) Undirrót Saxastríbanna. Fyrri hlutinn. — 

Frá Wittekind. 

Á meban Pípín konungur sat ab völdum í Franka- 

ríki, sátu Saxar á sjer, eptir ab hann hafbi farib herförina 

747 á hendur þeim, og neytt nokkra þeirra til ab gjalda 

sjer skatt. En varla var Pípín andabur, fyr en Saxar 

þottust lausir allra máldaga vib Franka, hjeldu fyrir þeim 

skattinum og rændu lönd þeirra (Frísland), og nýttu sjer 

þab, ab Frankar gátu ekki sinnt þeim, sökum osamlyndis 

þeirra bræbra, og herfarar þeirrar, er Karlamagnús for á 

hendur Akvítönum og Húnold hertoga. En jafnskjútt og 

Karlamagnús var orbinn einvaldur (771), for hann ab 

hugsa um ab stöbva ránskap Saxa. þ<5 var þab ekki 

í múti Theodorich Austsaxa höfbingja, sem í hvert sinn. sem 

Pípín fúr burt, rauf orb sín og eiba vib Franka. Mangels- 

(Jorff, 13. hepti, 99.—101. bls. 
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eitt tilefni til Saxastríbanna, heldur var honum einnig 

einkar annt um aí) sniia SÖxum til kristni; því þeir höfbu 

allt þangah til reynzt fastheldnastir allra þjóhverja á 

fornum siÖ fefcra sinna og frelsi sínu, er þeir möttu mest 

allra hluta, og voru albúnir ah leggja lfíih í sölurnar fyrir 

hvorttveggja. þab var og abgætandi, ab Saxar höfhu alla 

Evrópubúa hina norftlægu og Asíumenn, sem hvorirtveggja 

voru rammheibnir, sjer ab bakhjalli, svo a6 Karlamagnúsi 

þótti ekki uggvænt, ab ef hann gæfi Söxum lengra rábrúm, 

mundu þeir fá til lihs vib sig ekki einungis Dani, sem 

voru eins skapi farnir og rángjarnir og Saxar sjálfir, og 

þá af TÁ?írfnff-byggjum og Bælendingum, sem enn höfbu 

ýmugust á liinum nýja sib, — heldur einnig Avara og 

slavnesku þjóbirnar, sem höfbu þokazt, eins og allir þjób- 

straumar austan ab, vestur í mibja Evrópu; óttabist liann 

því, ab Saxar mundu geysast meb þessum sæg á lönd 

sín, og eyöa gjörsamlega kristninni, sem enn var ung og 

lítt mögnub hjá mörgura í vestri hluta Evrópu, þó kristnir 

væru kallabir. ‘ 

Karlamagnúsi þótti því brýn naubsyn til bera, ab 

bregöa skjótt vib, en hafbi þó sjeb af dæmi Pípíns föbur 

síns, sem ekki beitti öbrum libstyrk í móti Söxum, en 

sínum eigin mönnum, ab seint mundi sjer takast ab vinna 

þá, ef hann neytti ekki annara bragba. Hann leitabist 

því vib ab gjöra stríb þetta ab þjóbmálefni Franka, eba 

ab minnsta kosti þeirra skattlanda, sem næst lágu Söxum 

og hættast var vib árásum þeirra. þetta tókst honum 

því greiblegar, sem bæbi kennilýbur allur og páfinn kvábu 

þab gubs þakka verk, ab snúa slíkum mönnum frá villu 
_ 9 

vegar þeirra. I því skyni stefndi Karlamagnús ríkis-þing 

fjölmennt í Worms~llcl, í hinum forna höfubstab Franka, 

því ab þar var opt vant þing ab halda. A því þingi 

gjörbi konungur fyrst bert fyrir almenningi um fyrirætlun 

# 
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sína, þá aft kiiga Saxa til ab láta kristnast, og gjörbu 

allir klerkar góban róm ab máli hans. Einkum fýsti 

Sturm, ábóti í Fulda, sem var helzti athvarfsstabur trú- 

bobendanna á þýzkalandi, mjög þessa stríbs, og leiddi 

mönnum fyrir sjónir, liversu naubsynlegt þab væri trú- 

arinnar vegna. Vib ræbu hans urbu Frankar allákafir, 

og fjellust í einu hljóbi á ab brjóta Saxa undir sig meb 

oddi og egg, og þröngva þeim til ab taka vib trú, þó 

hvorttveggja væri Söxum jafnóskapfellt. Var þá þegar 

rábin herför í móti þeim þar á þinginu, og lijetu sumir 

Frankar ab skiljast ekki fyr vib, en Saxar væru kúgábir 

og kristnabir. Eptir þingib safnabist Karlamagnúsi svo 

skjótt lib, ab hann hóf þegar herförina og hafbi meb sjer 

kennimenn rnarga, er skyldu snúa þeim Söxum til kristni, 

er þeir fengju fang á fest. þegar Karlamagnús haft)i 

búib sig og lib sitt ab öllu undir herFór þessa, hjelt hann 

hernum austur yfir Rín, austur f Hessen, þaban rjebst 

hann á Saxa, og þó helzt Vestfyldi. Saxar vörbust Frönkum 

af mikilli hreysti; en bæbi skorti ])á riddaralib og vopna- 

búnab allan til jafns vib Franka. J>ví ab Saxar gengu 

hlífarlausir í orustum, nema tágskildi höfbu þeir, og gátu 

því ekki þreytt bardaga til lengdar vib alvopnaba hermenn, 

sem Frankar voru. Enda báru þeir lægra hlut, og urbii 

ab horfa á þab, ab Frankar tóku frá þeim Eresburg, 

vfgi þeirra; þar heitir nú Stadtbergen vib Diemel, sem 

þab vfgi var ábur. Skammt þaban var Irminsid, sem 

ábur er getib, og var þab mestur helgistabur og blótstabur 

á ölltt Saxlandi. Eins og SÖxum þótti mest undir því 

komib ab verja þennan stab. eins voru Frankar ákafastir 

ab ná honum. Svo fóru og vibskipti þeirra þar, ab 

Frankar nábu Saxagobinu mikla og brutu þab. En þó 

var girbingin og súlan svo rammgjör og torsótt, ab sá 

helmingur libsins, sem til þess var skipabur, var ab rífa 
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hana1) í 3 daga; en hinn helmingur libsins var alla jafna 

á verbi á meftan, og undir vopnum. Iiina miklu aublegt 

og kjörgripi, sem þar voru samankomnir, tóku Frankar 

og skiptu sumura þeirra meh sjer, og hjetu sumum í 

helgigjafir gubi til dýrhar. 

Eptir J)ab ab Karlamagnus hafbi eitt Irmin&ul og 

hof gobs þess, lijelt hann libi sfnu austur ab Wesftr; á 

þeirri leib var her lians mjög ab ])rotum kominn, því ab 

þá skorti drykk, en þurrvibri gengu ])á sífeld. Austur vib 

Wfíser gengu nokkrir höfbingjar Saxa á hönd konungi. 

0g meb því aö hann varb ab hafa hugann á Langbörbum 

í Italíu einmitt um sama leyti, ljet liann sjer lynda ab 

taka af Söxum tólf menn í gisling; nokkra af kíerkum, 

er hann liafbi haft meb sjer, ljet liann eptir hjá Söxum 

til ab kenna þeim rjetta tru. Síban hjelt liann heirn aptur 

til HfírstáU, er var absetur forfebra hans. 

Mikla virbingu liaffei Karlamagnús af herför þessari, 

en hvorki kom honum þá til hugar nje nokkrum öferum, 

afe þetta mundi vera afe eins byrjunin á strífei því, sem 

honum átti ekki afe hlotnast afe Ijúka vife, fyr en eptir 

3! ár; því sú varfe raunin á, afe Saxar stófeu því fastar 

fvrir, því meiru valdi sem vife þá var beitt til afe svipta 

þá ])vi, sem þeir álitu heilagt, og til afe trofea J)ví upp á 

þá, sem þeir þekktu ekki, hversu mikife sem var í þafe varife. 

þetta varfe þó, og bar margt til þess, fyrst þafe , afe 

3) Sagt er, afe líkneskjan sjálf hafi verife geymd í klaustrinu tiorvey, 
eptir þafe afe Frankar höffeu tekife hana af súlunni, mefe þessari 

yfirskript: „Forfeum var jeg leifetogi og gofe Saxa. pjófein 

herskáa laut mjer mefe lotningu. Sú þjúfe var sigursæl, sem 
• ♦ 

íignafei mig.‘* * Súlan uudan líkneskjunni var flutt á vagni til 

Wcserir og þar grafin djúpt í jörfe nifeur. En eptir daga 

Karlamagnúsar jfannst hún aptur, og var þá sett í kúrinu í 

kirkju einni í JfJildesheiin (JHillesheim), þegar búife var afe- 

marghreiusa haua áfeur, og var þá höffe fyrir Ijósastiku á stór- 

hátífeum. Turncr, 222. —223. bls. 
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velcli Franka var afar víí)lent, og óx |)ó óbum, annab var 

ásigkomulag Saxa. og þab liib þrií)ja, ab hernabarabferb 

þá var mjög í æsku og ólík þeirri, sem nií er. Og þó 

mundi ílestum stjórnendum nu á dögum verí)a þab um 

megn, hversu gób sem stjórn þeirra væri, og hversu 

óþreytandi, glöggsæir og víökringjandi sem þeir væru í 

stjórn sinni, a& eiga í stríbum fyrir sunnan PýreneafjÖll 

á Spáni, fyrir sunnan Alpafjöll á Ítalíu, norbur lengst á 

þýzkalandi og austur meb Dóná, viö Araba, Langbarba, 

Saxa, Bælendinga, Avara og Slava. En þó átti Karla- 

magnus í öll þessi horn ab líta, og varb ýmist aö fara 

subur á Italíu eba vestur á Spán, og skilja vib allt hálf- 

gjört hjá Söxum. Af því hann hafbi sjaldan vfgbuib lib 

undir vopnum á vetrum, engin forSabur og fáa kastala 

víggirta, kom honum ab litlu haldi, þó hann ynni hvern 

sigurinn á fætur öbrum á Söxum og eyddi lönd þeirra; 

því ab svo er aÖ sjá, sem Frönkum sjálfum hafi risib 

hugur vib ab taka sjer bustabi í löndum þeim, er þeir 

tóku smásaman frá Söxum. þab var því segin saga til 

þess, ab óbar en Frankar voru bunir ab yfirgefa Saxa, þá 

nábu þeir aptur öllum þeim löndum og herfangi, sem 

Frankar liöfbu frá þeim tekib. þegar Karlamagntis átti 

þar orustur, sem einn höfbingi rjeb fyrir, var jafnabarlega 

allt unnib í einum bardaga; en öbru máli var ab gegna 

meb Saxa; þeir börbust hver sjer, og þó hann sigrabist 

á einum þeirra, voru hinir eins óunnir eptir og ábur, svo 

ab í raun rjettri hefbi kann þurft ab sigrast á hverjum 

þeirra sjer í lagi, til þess ab geta brotib þá alla undir sig. 

A meban Karlamagnus var ab leggja undir sig Lang- 

barbalönd á Ítalíu (773—774), gripu Saxar aptur til 

vopna, rjebust á Hcsscn, eycldti Eresbtiry, sem Karía- 

magntís hafbi látib vfggirba 772, og Burbury hjá Eder, 

rændu og brenndtt upp Deventer hjá Yssel, og settust 
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um Frislar. Svona var komib, þcgar Karlamagnus kom 

um haustib 774 sunnan af Ítalíu noröur til Ingelheim. 

Sendi hann þá, ábur en Söxum kom nokkur njósn af 

ferbum lians, 4 herflokka einvala libs á hendur þeim, og 

ur&u þeir þá frá a& hverfa og ljetu mikih fje. Veturinn 

næsta (774—775) var Karlamagnus mjög áhyggjufullur 

um, hverra brag&a hann ætti í a& leita, til a& sigrast til 

fulls á Söxum. Um vorib eptir hjelt hann þing í maím., 

eins og vant var, og kvaddi til þess allar sjettir um allt 

ríki sitt; þab þing var haldib f Durren, borg nokkurri 
* 

fyrir vestan Rín, nálægt því sem nu er Jiilich. A þingi 

þessu var þa& enn ályktab, ab færa Söxum stríb á hendur, 

og hafbur hinn mesti vi&biina&ur til þess. þab segja menn, 

ab þá hafi Karlamagniis sjálfur strengt þess heit, ab hætta 

ekki fyr hernabi vib Saxa, en hann hef&i brotib þá alla 

undir sig. Nokkru síbar hjelt hann austur yfir Rín, 

austur á Saxland, og tók frá þeim Siegburg, vfggirtan 

kastala, byggbi upp aptur Eresburg og víggirti hana ab 

nýju, og ljet þar eptir setulib. Síban hjelt hann austur 

yfir Weser lijá Bruniberg, en þótt Saxar vildu varna 

honum, en skildi þó eptir nokkurt lib fyrir vefstan Weser, 
ef verba mætti, ab Saxar vildu verja honum áptur vestur 

yfir. Setulib þab, er konungur ljet verba epvtir, hafbi 

buizt um í víggirtum herbúbum hjá þorpi þvíj er Hlud- 
becki hjet, og hugbi sjer enga hættu . búna af Söxum. 

En á náttarþeli, þegar myrkt var orbib, brutust Saxar 

inn í herbúbir Franka, og drápu marga þeirra í fasta 

svefni. Karlamagnús var þá enn ekki alllangt farinn, og 

kom brátt mönnum sínum til libs, og galt hann þá 

Söxum grimmilega tiltektir þeirra. Eptir þetta beiddust 

Saxar fribar, og hjetu lionum ldýbni og hollustu. En 

þótt Karlamagnús væri bæbi hvekktur á hviklyndi þeirra, 

og sæi í hendi sjer, ab þeir mundu reynast sjer jafnótrúir 
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skiljast ekki fyr vib, en hann hefbi laigab þá alla til 

hlýbni vib sig, og þröngvaÖ þeim til ab taka vib kristni 

af sjer, þá sá hann sjer þab hentast sökum óeirba þeirra, 

sem nu vora byrjabar ab nýju á Ítalíu, ab taka hollustu- 

eiba af Söxum. Mabur er nefndur Tlassio, hann var 

fyrirlibi Austfylda (Austsaxa) og höfbingi mikill; hann 

gekk á hönd Karlamagniisar af þeirra hálfu. Amjarin- 

menn fóru ab dæmum Austfylda, og sendu hershöfbingja 

sinn, þann er Bruno hjet, til Karlamagniísar, og vann 

hann konungi trúnabareiba fyrir þeirra liönd, þab var hjá 

þorpi því, er Bfíc/ri heitir *) í Schau(jnbprjs-umdæmi. 

En frá Yestfyldum kom enginn ab veita konungi hlýbni. 

Árib 776 fór Karlamagnús abra herfór sína til Ítalíu; 

en varla var hann kominn ])angab, fyr en Saxar gripu 

aptur til vopna, og neyddu hann til ab snúa hernabi á 

hendur sjer ab nýju. þó Karlamagnús dveldi ekki nema 

fáa mánubi á Ítalíu í ])ab sinn, höfbu Saxar náb aptur 

Eresburg bæbi meb vjelum og valdi, og eytt hana í 

grunn nibur. þeir höfbu og setzt um Siegburg, en ])ar 

var setulib hraust og öruggt til framgöngu, sem varbi 

borgina, þangab til Karlamagnús gat sent enn meira lib. 

Árib cptir (777) kom konungur svo óvörum yfir Saxa, ab 

þeir urbu ab leita sjer fylgsna i skógum og hellum, en 

gerbu þó menn á fund hans, til ab bibja sjer fribar og 

griba. Karlamagnús gjörbi þeim kost á þvf, ef þeir legbu 

nibur átrúnab þeirra liinn forna, og tækju aptur vib 

kristni. þctta varb ab fribi meb þeim, og kom mikill 

fjöldi Saxa til hans, þar sem hann lijelt ríkisþing í 

Paderborn á Saxlandi, cr var sá einn stabur, sem Saxar 

B) Búckcburg, Krausc. 
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gátu aldrei náí); hjetu Saxar honum þar hlýbni ab nýju, 

og ljetu þá margir skírast. Aptur á móti Ijet Karla- 

magnus þá halda logum þeirra og landstjórn óbreyttri. 

En hver þeirra, sem brygbi af þessum sáttmála þeirra, 

skyldi hafa fyrirgert frelsi sínu og eignum, og fara 

útlægur í önnur lönd. 

Veturinn næsta (777—778) sat Karlamagnús í Her- 

stalh, og Ijet reisa aptur Eresburg og reisa annan kastala 

til hjá Lippspring. þetta násetur Karlamagnúsar vib 

Saxa lýsir því berlega, hversu lítib hann þorbi enn ab 

eiga undir trúnabi þeirra, enda sýndi þaí) sig síbar, ab 

þab var ekki grunur einber, þvf hann átti enn eptir ab 

fara þangab marga herferb mæbusama, er kostabi hvora- 

tveggja margra manna líf. — Vestfyldir urbu honum þó 

lengi vel skeinuhættastir allra Saxa, fyrir því ab meb 

þeim var mabur sá, er Wittekind hjet, liann var hers- 

höfbingi (hertogi) þeirra, og forkólfur allra tignarmanna á 

Vestfold; hann var hreystimabur mikill og hugrakkur, og 

fyrir því höfbu Vestfyldir fengib honum herstjórnina í 

hendur. þegar hinir abrir höfbingjar Saxa fóru ab vinna 

Karlamagnúsi hollustueiba á ríkisþinginu í Paderborn, 
var Wittekind sá eini allra þeirra, sem ekki gat fengib 

af sjer, ab lægja svo metnab sinn, ab koma á fund 

Karlamagnúsar, og fór því meb . öllum flokki sínum til 

Sigfribs Jótakonungs, mágs síns, lá þab því mjög beint 

vib, ab ekki mundu Saxar reynast konungi tryggir til 

lengdar. 

þab kom líka fram, því ab ekki var Karlamagnús 

fyr farinn austan af Saxlandi til Spánar, en Wittekind 

hvarf heim aptur úr útlegb sinni meb miklu libi frá Dönum, 

og meb |)ví hann var engum svardögum bundinn vib 

Karlamagnús, æsti hann nú ótálmab alla Saxa til upp- 

reistar, og dró ab sjer mikinn her; því ab auk þess sem 
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Saxar voru bobnir og búnir ab hlýba herkvabning Witte- 
kinds, hurfu Frísar og ab einu rábi meb þeim og honum. 

Meb þessum her rjebst Wittekind bæbi á Hessen og 

Thuring, drápu og rændu allt, sem þeir fengu fang á, 

brenndu kastala og konungshallir, kirkjur og klaustur, 

svo munkarnir fiýbu frá Fulda klaustri fullar 14 mílur 

vegar og höfbu meb sjer bein Bonifacius hins helga. 

þó ljetu Saxar ekki þar meb buib, heldur geystust þeir 

vestur yíir Rín hjá Köln og eyddu byggb alla subur undir 

MoseL Gripu þá bæbi Rínbyggjar og Austfrankar til 

vopna í múti Söxum, og eltu þá, en nábu þeim ekki, fyr 

en vib Eder, og bibu Saxar þar osigur mikinn. Vorib 

eptir (779) dr<5 Karlamagnús ab sjer lib mikib, og f<5r 

sjálfur meb þab austur yfir Rín á hendur Söxum, og 

vann svo frægan sigur á Vestfyldum hjá Bocholt vib 

Hase, ab þeir gengu honum á hönd; eptir þab hjelt 

hann austur ab Weser, og sigrabist þar á Angariu- 
mönnum og Austfyldum. Beiddust þá Saxar griba, og 

seldu Karlamagnúsi gisla; sá sáttafundur var í Mede- 
fulli, sem líklega er sama og nú heitir Polle vib Weser. 
Tignarmenn þeirra urbu og ab heita honum ab koma á 

þing vorib eptir, er hann stefndi þeim í Ocker. Efndu 

þeir þau orb sín vel og komu allfjölmennir; ljetu þá enn 

margir þeirra skírast, og hjetu ab láta klerka og kennimenn 

úáreitta, sem til þeirra væru sendir. Eptir þetta hjelt 

Karlamagnús austur ab Saxelfi, þar sem Ohve fellur í 

hana hjá Wolmirstadt, og vann þar allt sjer til handa 

og tok gisla; en ekki nábi hann Wittekind ab heldur, er 

hafbi flúib ab nýju til Jotlands. 

Nú libu svo tvö ár, ab ekki bar á neinum ospektum 

af hendi Saxa, og svo leit út, sem þeir væru farnir ab 

una betur yfirrábum Franka, og ab þeir mundu ætla ab 

hætta ab reisa skorbur vib þeirri fyrirætlun Karlamagn- 
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tísar, ab koma kristni á hjá þeim. Ab minnsta kosti var 

þab allur þorri tíginna manna á Saxlandi, sem hann gat 

teygt ab sjer, meb því ab selja þeirn ljen í hendur. En 

mikib vantabi þó á, ab Saxar allir væru honum tryggir; 

því frjálsir menn undu því aliilla, ab þurfa ab gjalda 

tolla og tíundir, sem minntu þá á ófrelsi þab, er þeir 

voru nú í komnir , og æsti þá meir en allt annab til 

mótþróa. þetta vissi Karlamagnus reyndar ekki, en hitt 

sá hann, ab hann gat meb engu lialdib Söxum betur í 

skefjum en því, ab sitja sjálfur meb miklu libi í löndum 

þeirra, og ab eiga samræbur vib höfbingja þeirra, sat 

hann því sem tíbast liann gat á fundum og málstefnum 

vib þá, en aldrei nábi hann fundi Wittekinds hins hugum 

stóra. því þó hann hefbi opt farib halloka fyrir Karla- 

magniisi, vakti alla jafna sii hugmynd fyrir honum, ab 

frelsa þjób sína undan ánaub Franka. 

Um þetta leyti hafbi Wittekind fengib þjóbflokk 

þann til libs vib sig, er Sorbar hjetu; þeir voru slavneskir 

ab uppruna, og bjuggu í Mciszen alit vestur ab Saale. 
Rjebust þeir svo meb honum inn á Thilring (782), því 

þab skattland Franka var næst þeim, og þaban inn á 

Saxland. GjÖrbu þeir þar mikinn óskunda, og æstu Saxa 

til uppreistar ab nýju, undir eins og Karlamagniis var 

farinn af þýzkalandi; því nii hugbi hann sjer einskis ills 

von af Söxum, og jafnvel ekki af Wittekind lieldur, þar 

sem hann hafbi fengib orbsendingu frá Sigfrib Jótakonungi 

um frib, og fleiri líkur til sátta. Af því Karlamagniis 

vissi ekki af þessum samtökum Saxa og Sorba, baub 

liann Adelgis, gjaldkyra sínum, Geilo hestaverbi og 

Warado, valdsgreifa, ab fara þegar meb libi Austfranka 

austur yfir Rín, taka þar meb sjer Vestfyldi og sefa meb 

því óspektir þær, sem Sorbar höfbu vakib. þegar hers- 

liöfbingjar þessir komu austur á Saxland, urbu þeir brátt 
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þess vísari, at) Vestfyldir höfbu tekib Wittekind enn til 

hertoga yíir sig, brotih nibur kirkjur þær, sem Karla- 

magnús hafbi látib reisa hjá þeim, og annabhvort myrt 

eba rekib af höndum sjer klerka og trúbobendur. í 
• 

Brimaborg og þar umhveríis höfbu Saxar gjört svo mikinn 

usla og oskunda, ab forstöbumabur kristnibobsins i því 

kjerabi, er Willehad hjet, komst ab eins naubulega undan 

meibslum og dauba. 

þegar hershöfbingjar Franka komu austur yfir Rín, 

kom Dibrik greiíi, frændi Karlamagnúsar, til mots vib þá 

meb Rínbyggja. Síban hjeldu þeir spaklega austur eptir 

Saxlandi, svo ab hvorugir veittu öbrum árásir, Frankar 

eba Saxar, fyr en þeir koinu austur ab Weser, þar höfbu 

Saxar allan her sinn vígbúinn, og bibu Franka á fjalii 

því, er Silntel heitir, þab er í millum Minden og Rin- 

tetn, fyrir austan Weser. Fyrirlibar Franka höfbu ýmugust 

á Dibrik greifa, og vildu ekki unna honum þeirrar sæmd- 

ar ab sigrast meb sjer á Söxuui; því þeir öfundubu hann 

sökum frægbar lians og framaverka, og fóru því einir 

austur yfir Wescr. Ætiubu þeir ab kringja um fjailib og 

koma ab baki Söxum*, en foru svo ílaslega og setnings- 

iaust, ab ovinirnir sáu öll ráb þeirra; fylkti þá Witte- 

kind öilum Saxaher, og vcittu þeir svo harba vibtöku, 

ab Frankar iögbu skönnnu síbar á fiotta. en sumir voru 
/ 

kvíjabir af Söxum og drepnir. I þessari orustu fjellu 

þeir Adelí/is og Geilo, 4 greifar, tuttugu tignarmenn 

abrir, og í fám orbum allir hinir hraustustu af FrÖnkum, 

og ab eins fáeinir komust vestur yfir Weser aptur til 

herbúba Dibriks. Dibrik greiíi sendi hib skjútasta menn 

á fund Karlamagnúsar meb hersögu þessa, en brá hvergi 

stöbu sinni sjálfur .og varbist öllum árásum Saxa, þangab 

til Karlamagnús kom, sem leib ekki heldur á löngu. 

þegar Karlamagnús kom, urbu Saxar svo felmtsfullir, 
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a^ tignarmenn þeirra beiddust griba af honum, en Witte- 

kind sá sjer ekkert annab undanfæri, en flýja sem hvatast 

til Sigfribs konungs norbur á Jotland -l), því Saxar kvábu 

hann vera frumkvöbul allrar uppreistarinnar. Karla- 

magnús var ákaflega reibur Söxum fyrir hverflyndi þeirra, 

og áleit þá griðníbinga og upphlaupsmenn, og sór þess 

dýran eið, ab hann skyldi þeim grimmu gjalda. þennan 

eib sinn efndi Karlamagnus of vel, því eptir þab ab hann 

hafbi kvatt til þings í Verdcn vib Aller og stefnt Söxurn 

þangab, sem fjölmennustum, Ijet hann grandgæíilega rann- 

saka allan málavöxt þeirra; komst hann þá aö þeirri 

undirstöðu, að Wittekind hafði verið undirrót allra þess- 

ara óspekta, eins og Saxar höfbu sagt honum þegar í 

fyrstu. Skipabi hann þá Söxum aö selja fram foringja 

þeirra, en þegar þess var ekki kostur, því hann var 

flúinn af landi burt, sem ábur er sagt, baub hann Söxum 

að selja sjer í hendur alla þá, er fastast höí'bu fylgt 

Wittekind ab málum þessum, og treystust Saxar ekki í 

móti áb mæla; en þaö voru 4,500 tignarmenn saxneskir. 

Voru allir þessir tignarmenn síðan dæmdir til dauba aó 

allsherjarlögum, er lögbu líftjón vib eibrori, og höggnir 

samdægurs; því ab sVo var Karlamagnús æfur, ab engum 

tjábi þar griba ab bibja. Ab því búnu voru skrokkarnir 

dregnir allir sainan í dyngju eina mikla, en ekki dysjabir, 

svo ab Saxar vörubust því heldur víti þeirra, þegar þeir 

sæju hræ þeirra óhulin. 

þó þab sje, ef til vill, of hart ab orbi kvebib ab 

kalla þessar abfarir Karlamagnúsar blábera hefnd eba 

níbingsverk, og þó hann áliti þær sem nokkurs konar 

f) Sumir segja, ab Witte/iind hafi ekki flúib í þetta sinn nema ab 

eins austur yflr Elfina, en ekki til Sigfribs konungs. 
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fullnægjugjörð rjettar síns, ver&ur þaft þ<5 alls ekki varib, 

ab þessi harbýbgi lians hefur langmest blettaí) minningu 

hans; því ah einmitt þab, ab svo margir voru valdir ab 

hinni sömu sök, hefbi átt ah harnla honum frá ab grípa 

tii þeirra óyndisúrræba, sem hann ljet tign sinni sóma ab 

beita. Enda komu honum sjálfum grimmdarverk sín í 

koll, því hingab til höfbu sjaldnast nema nokkrir þjób- 

flokkar Saxa sýnt sig í mótgangi vib hann, og þó helzt 

Vestfyldir, landar Wittekinds. En eptir þessi hrybju- 

verk, sem Karlamagnús hafbi framib á Söxum, gripu þeir 

allir til vopna, hver meb öbrum, í móti Frönkum, frelsis 

og trúar fjandmönnum þeirra. Og þó þeir reiddust ákaf- 

lega grimmd Karlamagnúsar, voru þeir þó enn æfari af 

því, ab liann hafbi rofib á þeim fribarsáttmála þann, er 

hann hafbi sjálfur sett þeim í Paderborn (777), ab 

óróamenn skyldu ab eins láta eignir og óbul og fara 

útlagir. Saxar sóru þess og dýran eib, ab heyja stríb vib 

Karlamagnús meb miklu meiri grimmd en ab undanfórnu, 
/ 

og ab blóta Wodan (þ. e. Obni) öllum þeim Frönkum, 

sem þeir fengju hönd á fest. Til er enn í þýzkalandi 

á einum stab') eibsformáli sá, er Saxar höfbu vib þetta 

tækifæri, á þeirra eigin tungu, en hann er hjer um bil 

þannig á voru máli: „Iieilagi, mikli Wodan, hjálpa þú 

oss og merkismanni (foringja) vorum, Wittekind, í móti 

hinum vibbjóbslega Karli, morbvarginum mikla. Jeg gef 

þjer einn úra og 2 saubi og herfangib (allt). Jeg blóta 

þjer öllum herteknum mönnum á þínu helga IlarzljaH'r*. 

Enda má ætla, ab Saxar hafi ekki lofab upp í ermina 

sína, þar sem þeir vörbust enn fyrir Karlamagnúsi í 2 

ár meb ágætri hugprýbi. Klettar þeir hinir miklu, sem 

J) í skjalahirzlu rábsius í Goslar. Jerrcr, 10. bls. 
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enn má sjá efst uppi á Bloksfjalli (Brocken) norban til 

á þýzkalandi, ætla menn ab sjeu leifar blótstalla þeirra, 

er Saxar höfbu helgab Óbni. 

Meira voru þó þessi saintök Saxa og vihbunabur 

einstökum mönnum ab kenna, en öllum þeim sameiginlega; 

því ab Witttikind íor hjerab ur hjerabi allan þennan 

vetur (782 783), og æsti hvern þann, er hann kom ab 

máli vib, til uppreistar, vib líka og Hermann hrausti hafbi 

forbum gjört, svo ab Saxar höfbu afar mikib lib, þegar 

allt kom saman um vorib, en fyrir libinu voru þeir JVitte- 

kind, eins og vant var, og Abbio') frændi hans. þeir 

áttu orustu mikla vib Karlamagniís (í aprílm.) hjá Thiet- 

metle, þab er nú kallab Detmold, og skildu þar hvorir- 

tveggja ab jöfnu. En þó virbist svo, sem heldur haíi 

hallab orustunni á Franka, því ab Karlamagnúsi þótti 

ráblegast ab halda meb her sinn til Paderborn, og 

eflast þaban enn meir ab libi; en Wittekind hjelt libi 

sínu til ár þeirrar, er Hase heitir, og tókst þar orusta meb 

honum og Karlamagnúsi ab nýju, skammt frá Osnabrúck, 

miklu mannhættari en hin fyrri, og lauk þar svo meb 

þeim, ab Saxar bibu algjörban ósigur, þótt hraustir væru, 

því ab Frankar voru miklu libfleiri, kunnu betur til hern- 

abar og höfbu vopnabúnab allan um fram Saxa. — Eptir 

þessa orustu — hún var í júním. — sendi Karlamagnús 

menn gagngjört til páfans, til ab segja honum sigursögu 

þessa, og hjelt hann í þess minningu hátíb í 3 daga. 

Litlu var þó Karlamagnús bættari fyrir sigur þennan, 

ab því leyti sem hann hafbi ekki Saxa í hendi sjer hcldur 

*) þanuig nefna þeir Becker og Dittmar þennan maun, og 

Dittmar tekur það fram, að hann sje ekki rjett nefndur 

Atboin, eins og margir sagnafneðingar hafa nefnt hann; Kruse 

uefnir haun Atbion og fleiri. 

5 
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en áftur; því svo voru nu Saxar óöir, aí> hvorki vildu 

þeir selja honum gisla nje ganga honum á hönd. En 

hine gátu þeir ekki varnaft honum, ab eyba lönd þeirra 

aptur og fram. Hinn helzti árangur, sem Karlamagnus 

hafbi a(' sigrinum vib fíasfi, var sá, afc Wittekind varb 

enn ab fiýja af landi burt, og var þab mest þess vegna, 

ab Saxar höfbu nu minna traust en áhur á hreysti lians. 

Fór þá Wittekind austur yíir Saxelíi, og haftist þar vib 

um hríb, á meban Karlamagnus geysabi mest um Saxland. 

Allt eins vann PVittekind FrÖnkum allt ])ab tjón, er 

hann mátti, eptir sem ábur, í ránum og herhlaupum á 

lönd þeirra. þannig braut hann fyrir þeim allar kirkjur 

á Fríslandi, flæmdi burt prestana, og kom þar á aptur 

heihni (784). Brá þá Karlamagniís skjótt vib, og hjelt 

enn austur yfir Rín og tók Eresburcj aptur af Söxum, 

er þeir höf&u náb ab nýju. En meb því vatnavextir 

voru þá svo miklir, ab hann gat ekki haldií) á fram meft 

öllu lií)inu saman, skipti hann því í 2 flokka, og for 

sjálfur meb annan helming þess austnr um Thuring í 

móti Austfyldum, en hinn helminginn sendi hann í móti 

Austfyldum og meb þeim Karl son sinn, 8 vetra gamlan. 

Sjálfur fór hann allt austur ab Saxelfi, og ljet hvarvetna 

eld og járn geysa, og gáfu þá Saxar upp fyrir honum 

vígi nokkur. Mibur tókst libi því, sem Karl sonur hans 

var meb, svo ab konungur varb sjálfnr ab brjótast um 

hávetur til Vestfoldar, og veita mönnum sfnum þar lib. 

Rjeb hann þab ])á af ab dvelja þar um veturinn. .Tól 

hjelt hann í Cude hjá Eme?’f\jóti skammt frá Pader- 
born; en þab, sem þá var eptir vetrarins, dvaldi hann i 

Eresburg. í móti langaföstu (785) ætlabi hann ab balda 

lengra austur á Saxland, en hann komst ekki nema til 

Rhemen í Raz^/z.vbergs-umdæmi, því Weser var þá í 

vexti. Sneri hann vib þab aptur til Eresburq, og sendi 
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hann þá eptir konu sinni þangað og börnum. þo ab 

Karlamagnús hefbi eytt mjög Saxland á þessum tveimur 

árum næstu (783—785) og náb hart nær öllum víggirb- 

ingum þeim, sem Saxar höfbu haft hönd yfir þangab til, 

var hann nú loksins farinn ab sjá , ab ekki var kappib 

og trúarofsinn einhlítur til ab brjúta Saxa undir sig, fór 

hann því ab fara vægilegar ab vib þá en ábur, enda var 

þess þá skammt ab bíba, ab Saxar beiddu hann fribar, 

því þ(5 þeir hefbu alla jafna varizt hraustlega, voru 

þeir mjög ab þrotum komnir, og nábu þá af honum 

sæmilegum fribarkostum um vorib í Padrrborn (785). 

Eptir þab f<5r Karlamagnús um Iivert hjerab allt austur 

ab Bardewick vib Saxelfi (í júním.). Helzt hafbi hann 

þá fyrirætlun á um þessa ferb sfna, ab ná þeim 

Wittekind og Abbio á vald sitt, þvf ab í þeim þútti 

honum mest veibi; en þeir sátu fyrir austan Saxelfi. En 

þegar honum túkst ekki þetta, og var þú farib ab leibast 

ab eiga í úfribi vib Wittekind, en grunabi Saxa um 

trúnab vib sig, ef þeir frændur ljekju enn lausir vib, 

sendi hann nokkra nefndarmennx) á fund þeirra, til ab 

telja þá á ab ganga sjer á hönd. En Wittekind og 

Abbio voru úfúsir á alla samninga vib Karlamagnús, 

nema þeim væri seldir gislar, ab allt væri svikalaust af 

konungs hendi. þegar þeir höfbu fengib gislana, ljetu 

þeir tilleibast af fortölum Amfitwins, hirbsveins Karla- 

magnúsar, ab fara á konungs fund, og túk liann þeim 

bæbi blfblega og virbulega. Fúr þá allt skipulega meb 

þeim og konungi; þeir gengu ab fribarkostum þeirn, sem 

konungur hafbi ábur orbib ásáttur um vib Saxa, og hjetu 

ab taka vib trú; en Karlamagnús gaf Wiftekind aptur 

") M euse segir, ab Karlamagmls liafi kjorib 

Söxnin, er fribfilsastir voru. 

sendiför þá af 

5* 
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allaáfeígn'ir hans á Vestfold, er flestar lágu þar, sem nú 

er Osnabrucks-umdæmi. Eptir [>ab var Wittckind 

skíröur og Gera 2), kona lians, og Abbio í Attigny, því 

aí> þar sat Karlamagnús, þegar þeir komu á hans fund. 

Eptir þetta ljetu mörg þúsund Saxa skírast ab þeirra 

dæmum, og þo voru nokkir skírbir naubungarskírn. þannig 

var Kajrlmamagnús búinn loksins ab fá því framgengt 

um stund, sem hann haffti svo lengi barizt fyrir, ab allir 

Saxar lutu yíirrábum hans austur ab Saxelfi. Tvennum 

•fer sögum um þab', hvort Wittekind haíi haft nokkur 

'völd yfir Söxum eptir þetta, en á því leika engin tvfmæli, 

ab hann hjelt vel trúnab sinn og eiba vib Karlamagnús 

jafnan síban, þangab til hann do 807. — þab segja 

sumir sagnaritarar, ab flest stormenni á Saxlandi og í 

Aldinbörg eigi ætt sína ab rekja til Wigberts og Giselu, 

barna þeirra Wittekinds og Geru, systur Sigfribs Jóta- 

konungs. 

c) Endir Saxastríbanna. Samningar í Sebz. 

■* Kirkjumál og kristnibob á Saxlandi. 

Eptir þetta libu svo 7 ár, ab ekkert krældi á Söxum, 

en meir hlýddu þeir þó yfirrábum Franka af naubung, 

en fúsum vilja. En Karlamagnús virti svo, sem yfirráb 

sín yfir þeim væru nú á bjargi byggb, og því kvaddi 

hann þá í fyrstu herförina, sem hann fór í móti Avörum. 

Dibrik sendigreifi átti ab safna libi til þeirrar ferbar bæbi 

um Frankaríki, Frísland og Saxland, og koma meb þann 

her ailan tii móts vib Karlamagnús, sem þá sat austur á 

Bælandi. Frankar og Frísar voru þeirrar farar aibúnir; 

en þegar kom til Saxa, kom annab hljób í strokkinn, 

*) Svo nefnir Dittmctr konu þessa, en Kruse kallar hana (jevu, 

hanu segir og, að hún haíi verib dóttir Sigfriðs. 

* * 
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því ab þeir risu öndverfoir upp í móti Dií)rik og mönnum 

hans, og rjebust á þá í Aldinborgar-umdæmi 793, og 

drápu mestan hluta libsins. þeir, sem höfbu rábizt 

fyrst á Dibrik, voru ekki nema ein ættkvísl Saxa, en ab 

vörmu spori vbru allir Austfyldir undir vopnum, vestan 

frá Weser og austur ab Saxelíi, eba minnsta kosti bar 

þar á uppreist í hverjn hjerabi. — En skamma stund 

varb hönd Saxa höggi fegin, nu sem fyrri. Obar en 

Karlamagnus hafbi lokib kirkjuþinginu í Frakkafurbu um 

vorib 794, stefndi hann á 2 vegu libi á hendur Söxum. 

Var konungur sjálfur fyrir því libi, sem kom sunnan af 

Bælandi; en fyrir hinu rjeb Karl konungsson, og hjelt 

hann þvf vestan af Frankaríki austur yíir Rín hjá Köln. 

Saxar höfbu reyndar buizt vib ófribi, og voru því all- 

fjölmennir fyrir á Sintfe/d í Paderborns-umdæmi, en 

þegar þeir heyrbu hersögu ur tveimur áttum, og þab meb, 

ab Karlamagníís fór sjálfur meb öbrum flokknum, sáu 

þeir sinn kost beztan ab gefast upp og ganga honum á 

hönd. Unnu þeir honum þá enn trunabareiba, seldu 

honum gisla og hjetu ab taka vib tru. Ljet því Karla- 

magniis enn presta eptir hjá þeim. En til þess ab draga 

enn meir kjark ur Söxum, tók hann 3. hvern mann, 

þeirra er saman höfbu komib á Sintfeld til orustu, og 

flutti byggb þeirra vestur ab Rín, til Flæmingjalands og 

víbar í ríki sitt, og eru þess enn merki, ab Saxar hafi 

biíib þar, því þeir hafa gefib þar Örnefni, sem enn 

eru til. 

Allt um þab efndu Saxar ekki lengur orb sín nje 

eiba, en á meban Karlamagniis var uppi yfir þeim meb 

her sinn. Helztu oddvitar upphlaups þess, sem nii var 

frá sagt, höfbu stokkib af landi burt og hafzt vib erlendis, 

þegar Karlamagniis tók eibana af Söxum. En þegar er 

hann var farinn aptur af Saxlandi, huríu þeir heim 
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aptur, og hófu nýjar óspektir. Fór þá konungur vorií) 

eptir (795) til Kufstoin hjá Mainz, og átti þar þing ; á 

því þingi var rábin herför á hendur Söxum. þaban hjelt 

Karlamagnus her sínum norbur á Austfold, því þar voru 

óspektirnar enn mestar, og eyddi hann þar mjög landib. 

Eptir þah hjelt konungur til Bardewick og setti þar her- 

búbir sínar, því hann ætlabi ab bíba Slava, er hann hafbi 

bobab þangab. Sat hann þar um hríb, og komu 

Slavar ekki, en í þess stað kom honum sú fregn, ab 

Saxar hefbu rábizt á Wilsan eba Wizin, bandamann 

hans, ObótrítahÖfÖingja, þegar hann ætlabi vestur yíir 

Saxelíi til fundar vib Karlamagnús. Vib þessa fregn varb 

konungur æfur, og eyddi nú enn óttalegar landib en áÖur, 

og segja þaö sumar sagnir, að þá hafi hann látiÖ drepa 

nálægt 30,000 manns. Eptir þab lofubu Saxar honum 

öllu fÖgru og bundu þab svardögum, en hjeldu þá jafnilla 

og ábur; því þegar árib eptir f796) byrjubu óeirbir 

enn ab nýju, svo ab Kavlamagnús tók þab til bragbs ab 

sitja í Herstalli á Saxlandi veturinn 796 — 97, og skipabi 

öllu libi sínu vetursetu þar umhverlis, svo ab SÖxum 
/ 

stæbi því meiri geigur af násetri sínu. A þessum missirum 

fór konungur víba um Austfold, og allt norbur ab sjó í 

milli Elfar og Weser. A þeira ferbum rjebst hann á 

víggirbing Saxa, þá er Windtmodi hjet, og tók hana 

meb herhlaupi og eyddi í grunn nibur. Eptir þab sáu 

Saxar og Frísar, sem þá voru bandamenn þeirra, sjer 

engan kost í móti ab rísa, og beiddu sjer fribar og fjör- 

lausnar, og seldu konungi gisla úr Öllum hjerubum; var 

þab fjöldi mikill, og hafbi Karlamagnús þá alla meb sjer 

til Aachen, sendi þá síban í klaustur í Frankaríki og 

ljet kenna þeim þar, eins og gislum þeim, sem hann 

hafbi ábur tekib af SÖxum, svo ab hann gæti notab þá 

til ab mennta landa þeirra, þegar tímar Iibu fram. 



71 

Konungur hafbi fyrirbúizt ab halda þing í Aachen 

um þetta leyti, voru því þar homnir biskupar Franka, 

áb<5tar, greifar og margir abrir storhöfbingjar. þangaí) 

komu og hofbingjar margir af Saxlandi, frá Vestfold, 

Angariu og Austfold, eptir orbsending Karlamagnúsar; 

því þar átti ab ræba um málefni Saxa. Á því 

þingi var þaö ályktaö, aö Saxar skyldu aÖ sumu 

leyti hafa jafnrjetti viö Franka, þeir skyldu gegna her- 

kvaÖningu konungs; en þar sem aÖkvæÖalausir menn hjá 

Frönkum guldu konungi Í2 skildinga (solidi), skyldu 

tignarmenn Saxa gjalda jafnmikiö, en frjálsir menn hálfu 

minna, og ofrjálsir (þ. e. leiguliÖar) aö eins þriöjung viö 

hina fyrstu. Líklegast er, aö Karlamagnús hafi vægt 

Söxum aÖ þessu leyti meir en FrÖnkum, af því aÖ þeir 

voru menn dlíkt aÖ efnum farnir, og þar aö auki vissi 

hann, aö Saxar undu manna vest öllum gjöldum. Stjorn 

Saxa og lög þeirra ljet hann ohögguö eins og áöur; en 

þd áskildi hann sjer rjett til annaÖhvort aÖ láta drepa 

illvirkja þá og dbdtamenn, sem höfÖu fyrirgjört lííi sínu 

aÖ lögum, eÖa gjöra þá útlæga úr átthögum þeirra og 

selja þá í ánauÖ. 

Á meöan Kaiiamagnús sat samtýnis Söxum, sem 

bjuggu millum Elíinnar og Weser, sýndu þeir engan 

dskunda af sjer, en ekki gat hann aö heldur haldiÖ 

Noröursöxum í skefjum, sem bjuggu fyrir austan Elii. Á 

úthallandi vetri 79S sendi hann þangaö greifa nokkra, til 

aÖ skera úr misldíöum og skipa málum manna. En 

skamma stund hoföu geifarnir fariÖ meÖ þessu erindi 

sínu, þegar Saxár risu upp í mdti þeim, veittu þeim 

atgöngu og drápu þá alla, nema fáeina, er undan komust; 

var þaö fyrir þá sök, aö Söxum þottu greifarnir misbjoÖa 

frelsi sínu meö því aö dæma eptir lögum Franka. þar 

aÖ auki rjeöust NorÖursaxar á Obótríta, er bjuggu þar 
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sem nú heitir Mekfonburg á þýzkalandi; Obotrítar yoru 

bandamenn Karlamagnúsar, og höfbu reynzt honum trúir, 

fyrir því sættu þeir nú árásum af' Söxum. þab er og 

líkast til, ab Austfyldir hafi átt nokkurn þátt í hvoru- 

tveggja þessu tiltæki Norbursaxa, því þegar Karlamagnús 

frjetti þessar tiltektir Saxa, eyddi hann Austfold mjög í 

milli Elfar og Wrsrr. En Obútrítar ráku Norbursaxa 

af höndum sjer meb libstyrk konungs, og unnu á þeim 

frægan sigur hjá Surntana (þab ætla menn ab nú sje 

Bornhövedr á Holsetalandi), þar Ijetu Saxar 4000 manns, 

og hjetu , ab áreita Obotríta aldrei framar, og ganga tii 

hlýbni vib Karlamagnús. þessar ófarir Norbursaxa og 

landaubnir þær, sem konungur hafbi gjört á Austfold, 

þrýstu Söxum til ab gefast enn upp fyrir Karlamagnúsi 

hjá Bardmnck, urbu þeir sem ábur ab selja honum 

gisla og fá lionum þá, sem höfbu gjörzt helztir lorgangs- 

menn ab upphlaupinu. Skipabi konungur þá enn 1600 

þessara úeirbarmanna bústabi í öbrum löndum. Eptir 

þetta hjelt Karlamagnús vestur til Aachen. 

Skamma stund mátti Karlamagnús enn um kyrrt 

sitja fyrir Söxum, því þegar árib eptir (799) varb hann 

ab fara 16. herförina1) í múti þeim. Hjelt hann her 

sinum austur yfir Rfn, þar sem Lippr rennur í hana, 

og kom til Padrrhorn, og skipti þar libi sínu. þaban 

sendi konungur Karl, son sinn, meb nokkurn hluta libsins 

austur til Elfar, og átti hann ab skakka þar leikinn 

meb Witzurn og Obútrítum; en sjálfur dvaldist bann 

eptir í Paderborn, fyrir því ab bæbi átti hann þar þing 

um þetta leyti. og tafbist vib þab, ab Lró páii heimsútti 

l) Meuscl kallar þetta sextándu og síðustu lierför Karlamagnúsar 

á hendur Söxum; en abrir ætla, ab j)ær hafi verib enn fleiri. 
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hann þar, sem síbar mun sagt verða (sbr. 10. b). Einkum 

voru þab Norbursaxar, sem vöktu mestar dspektir um 

þessar mundir. Karlamagnus Ijet því ekki einungis drepa 

nokkra hinna helztu höfbingja þeirra á þinginu í Pader- 

born, og eyba lönd þeirra, lieldur Ijet hann 10 þilsundir 

þeirra taka sjer bólfestu annarstabar í ríki sfnu. Puma 

þeirra ljet hann setjast ab subur á Italíu, svo ab hann 

mætti því heldur sitja í nábum fyrir þeim. En lönd þeirra 

fjekk liann aptur Obótrítum. 

Eptir allt þetta ljet Karlamagnus sjer skiljast til 

fullnusta, ab hvernig sem hann eyddi lönd Saxa og gerbi 

þau óbyggileg, og hversu mikinn ósigur sem þeir bibu 

hvab eptir annab, og hversu marga svardaga og gisla sem 

hann kugabi af þeirn meb ofurefli libs síns, þá mundi 

sjer þó seint vinnast ab tryggja þá meb þeim abförum til 

hlítar. þar ab auki var hann farinn ab sjá, ab Frönkum 

veitti allörbugt ab standa í styrjöldum vib Saxa bæbi 

vetur og varmt sumar, og veiba ab halda setulib í jafn- 

ófrjóvsömu landi, sem Saxland var þá; því ávallt mátti 

biiast vib árásum af þeirra hendi, undir eins og þeim 

barst fregn um, ab óspektir væru annablivort austur í 

Ungarn, subur á Italfu, eba vestur á Spáni, því ávallt 

voru Saxar fiisir ab verja frelsi sitt, hvert færi sem þeim 

baubst á því. Allt þetta þrýsti Karlamagniisi til ab hugsa 

upp Önnur ráb til ab hæna Saxa ab sjer, en hann hafbi 

þangab til fram farib, og var þab meb þvf ab sameina 

hvoratveggja þjóbina, Franka og Saxa, frjálslega og frib- 

samlega. 
/ 

Arib 803 fóru sendimenn af hendi Karlamagnúsar 

meb sættabob til Saxa og þá orbsendingu, ab höfbingjar 

þeirra, kæmu til fundar vib hann í borg þeirri, er Selz 

hjet (nú heitir hún Königshofen vib Saale), á landa- 

niærum Saxlands, til ab semja nákvæmar um sættina, og 
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hjet hann þeim farargribum fram og aptur. Saxar tóku 

þessum friharbobum fegins hencli, og komu til fundarins 

í ákvebinh tíma. Karlamagnus stakk upp á vib þá, ab 

þeir skyldu sameinast vib Franka, svo ab af bábum yrbi eitt 

þjobfjelag meb fullkomnu jafnrjetti, en hvorirtveggja skyldu 

luta yíirrábum hans. — Sigrabar þjdbir verba ab luta vilja 

sigurvegaranna; en Frankar höfbu ekki sigrazt á Söxum 

til hlítar; miklu fremur virbist svo, sem þab yrbi ofan á 

í vibskiptum þeirra, ab hvorirtveggja væru jafnir ab 

lireysti og hugrekki, og ab því leyti væri jafnt á komib 

meb þeim ab gjörast bandamenn. En til þess ab þetta 

samband gæti tekizt, krafbist Karlamagntís fyrst og fremst 

af Söxum, a b þ e i r t æ k j u h a n n t i 1 k o n u n g s y f i r 

s i g, á sama hátt, sem hann var orbin konungur yíir Frönkum, 

og þab annab, ab Saxar tækju allir upp sama 

átrúnab, og Frankar liöfbu en þab var kristni. 

Af bábum þessum frumkröfum Karlamagnúsar leiddust 

allar hinar sjálfkrafa. þegar Saxar höfbu viburkennt 

Karlamagnús fyrir konung sinn, eins og Frankar, hlaut 

hann ab hafa fullt vald til ab gjöra þær skipanir á Sax- 

landi, sem honum virtust naubsynlegar, og sem hann hafbi 

kornib á í Frankaríki. Eptir því hafbi Karlamagnús 

frjálsar hendur tii ab skipta Saxlandi í greifadæmi og 

biskupsdæmi, og skipa þá þar til embætta, sem honum 

sýndist. Hitt lá ekki eins beint vib, ab hann setti Franka 

eina yfir greifadæmin á Saxlandi. þd gátu Saxar ekki 

mdtmælt því meb rökum, því ábur hafbi Karlamagnús 

sett Saxa sjálfa þar til embætta, og hafbi þab illa lánazt. 

Af því komst einnig sú venja á, ab konungur skipabi 

þeim mönnum einum greifadæmin, sem ábur höfbu verib 

hirbmenn hans og honum handgengnir, en aldrei Söxum- 

Af sömu orsökum átti hann ráb á ab setja þar umbobs- 
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menn sína (missi regii v. dominici), eins og annarstabar 

í löndum sínum v sem áttu ab hafa gát á abgjörbum 

greifanna, og var þab ekki síbur Söxum sjálfum í hag en 

konunginum; því meb því gafst Söxum færi á ab koma 

kveinstöfum sínum, þegar þess þurfti vib, á framfæri vib 

konung sjálfan, sem för ab strjála ferbum sínum til Sax- 

lands eptir þetta. þarlendir menn skyldu og einir dæma 

öll mál Saxa og eptir eigin lögum þeirra. 

Um leib og Saxar skuldbundu sig til ab taka vib 

kristni, var sjálfsagt, ab þeir urbu ab hlybnast þeirri 

skipun Karlamagnúsar á kirkjumálum, sem hann vildi vera 

láta. En hver, sem kristni t<5k, varb ab greiba klerkum 

tíund, og veita þeim, þá virbingu, er þeim sómdi. Aptur 

leiddi þab af jafnrjetti því, sem Saxar fengu vib Franka, 

ab frjálsir menn á Saxlandi skyldu ekki greiba konungi skatt, 

engegna skyldu þeirherkvabningu konungs, eins ogFrankar. 

Fyrst í stab voru Saxar allofúsir á ab ganga ab 

sumum þessum sættabobum Karlamagnúsar; því |)o ab 

þau væru Söxum í raun rjettri vildari, en vænta mátti 

eptir allan þann motgang, sem þeir höf&u sýnt konungi í 

uppreistum, manndrápum, ránskap og eibrofum í 31 ár, 

var Söxum alls ekki láandi, þó þeim þætti næsta ísjárvert 

ab leggja nibur fornar venjur febra sinna meb öllu. 

Reyndar var þeim ekki gebfellt ab taka annan átrúnab, 

og þó olli þab þeim ekki eins mikillar óánægju, af því þeir 

vo.ru komnir ab raun um, ab sá gub, sem Frankar göfg- 

ubu, var engu vanmáttugri, en gob þeirra, — eins og 

tíundargreibslan og abrar tilskipanir, sera kristnitakan hafbi 

í för meb sjer, og hingab til höfbu hainlab þeim mest 

• frá ab taka vib trú. Greifatignin var þeim ab vísu mjög 

óskapfelld, en urbu þó ab sætta sig vib, ab svo væri. 

þab fjell þeim vest í tilliti til hennar, ab konungur skyldi 

einn eiga rjett á bæði ab setja þá og samdómsmenn þeirra 
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(Schöffen), sem Saxar höffcu allt þangah til sjálfir kosib, 

þö var þab nokkur bót í máli, ab ekki mátti abra í döm 

kvebja en Saxa eina. En í því þáttust þeir verba fyrir 

beinum ólögum og þjóberni sínu misbobib, ab engir máttu 

greifar verba á Saxlandi abrir en Frankar; því slíka menn 

áttu Saxar örbugt meb ab sækja til rjettra laga fyrir 

abgjörbir þeirra, ef þeir níddust á þeim. Ekkert var 

heldur sýnna, en ab greifarnir á Saxlandi mundu, þegar 

fram libu stundir, taka embætti sín ab erfbum, og rába 

svo nálega einir öllu bæbi í stjórnarmálum og dóms- 

málum, þar sem Karlamagniis ljet þá fyrst framan af 

nefna samdómsmenn í dómnefndir, og kom þá Söxum ab 

litlu haldi, hvort sarndómsinenn voru Saxar eba Frankar ; 

því þá eina Saxa gátu greifarnir í dóm nefnt, sem lítib 

hlífbu lÖndum þeirra, fremur en þó átlendir væru. I 

hvorutveggja þessu atribi, greifaskipuninni og dómnefnd- 

unum, þótti Söxum rjetti sfnum ailmjög hallab, og möttu 

þab sem kugunarmark af Karlamagnúsi; því ávallt hafa 

frjálsar þjóbir mætur á innlendum höfbingjum og dóm- 

nefndum, er þær setja sjálfar úr flokki jafningja sinna. 

En þó þótti Söxum þab einna ískyggilegast í tilliti til 

sameiningarinnar vib Franka, ab landamæri þeirra (Franka) 

voru afar víblend, en landvarnarskyldan hvíldi ekki ein- 

ungis á þjónustumönnum konungs og hermönnum hans, 

heldur á öllum jafnt án greinarmunar. þeir óttubust 

sum sje, og þab ekki án orsaka, ab þeir mundu verba ab 

fara herferbir ýmist subur á Italfu eba vestur á Spán, 

eptir því sem metnabi Karlamagnusar litist í þann svipinn, 

ab þeir yrbu, ef til vildi, ab yfirgefa akra sína, til þess 

ab leggja önnur lönd undir hann, og ab þeir yrbu ab 

lokunum ab selja frelsi sitt ab fullu og öllu, þegar þeir 

væru orbnir Öreigar af sífelldu herhnauki. Hluttekning sú, 

sem þeir áttu ab fá í ríkisþingum Franka, gilti þá einu 
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þing undir berum himni, eins og áí)ur hafbi hjá þeim 

tífekast, og þótti hun jafnvel ísjárverb, þar seín fulitruar 

þeirra áttu ab sækja þingin til Frankaríkis, og hafa þar 

hirfevist mefe konungi, á mefean á þeim stófe. 

Karlamagnús var svo vel viti borinn og svo stjórnvís 

konungur, afe hann sá þegar, afe meira var hæft í sumum 

þessum kvífea hjá Söxum en svo, afe hann væri sprottinn 

af tortryggni einni og þrjózku, og því leitafeist hann allra 

bragfea í afe útrýma því, sem vakife gat hjá þeim óánægju, 

efea hamlafe þeim frá afe gjöra fjelagsskap vife Franka. 

þannig er þess getife, afe hann hafi gjört þá skipun á um 

dórnnefndirnar, afe ekki skyldu greifarnir kvefeja menn til 

dóma, heldur afe eins umbofesmenn sínir, en greifaskip- 

unina ljet hann haldast, sem áfeur er sagt. Aptur á 

móti gjörfei hann þá ráfestöfun um herkvafeir af hendi 

Saxa, afe allir skyldu þeir skyldir afe verja Saxland og 

Saxelfi fyrir herhlaupum annara þjófea, en 3. hver mafeur Saxa 

skyldi fara herför til Bæheims, ef hann þyrfti þar lifes 

vife, en 6. hver, ef liann byfei út leifeangri fil Spánarx). 

Og stutt yfir afe fara, mifelafei Karlamagnús svo málum 

vife Saxa, afe þeir fjellust á afealatrifein í uppástungum 

hans, svo afe honum tókst ekki einungis afe koma íjelags- 

skap á mefe þeim og Frönkum, heldur aufenafeist honum 

einnig afe gjöra samband þeirra tryggt og langvinnt mefe 

skipunum þeim, er hann gjörfei á ýmsum lilutum á Sax- 

landi, eins og annarstafear í ríki sínu, og sem Saxar ljetu 

sjer sífean vel lynda. 

þess var áfeur getife, afe þafe heffei verife annar afeal- 

tilgangur Karlamagnúsar, þegar hann byrjafei strífein vife 

l) Galetti. 
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Saxa, ab komr« á hjá þeim kristni. En vjer höfnm nú 

þegar sjeh, ab honum tokst ekki öllu greiblegar ab koma 

fram þesstim tilgangi sínum en hinum, ab brjota Saxa 

undir sig, og skal þess nú getib, hvab hamlabi Soxum 

helzt frá ab taka vib trú. Ekkert lýsir því eins berlega, 

hvab þab var, eins og brjef Alkvivs ábóta, er sfóan mun 

getib verba, bæbi til konungs sjálfs og annara, og kennir hann 

því um, ab of mikilli hörku hali verib beitt vib Saxa. þetta 

er kafli úr einu brjefi hans til konungs: „Kostabu kapps 

um ab fá háttprúba kennimenn handa Söxum, sem kenni 

gubsorb ab dæmi postulanna, er voru vanir ab gefa til- 

heyrendum sinum fyrst í stab mjolk trúarinnar (þ. e. 

blíbar og aubveldar kenningar). Á meban trú þjoba þeirra, 

sem nýlega hafa tekib vib kristni, er ung og ómögnub, 

verbur ab styrkja hana meb blíbri bæn til hins alvaida, 

svo ab hinn trúarveiki geti notib kenningarinnar.4* Hann 

áminnir og konung, ab gæta þess nákvæmlega, ab klerkar 

ræki vel embætti sín og fari samvizkusamlega meb sakra- 

mentin, svo ab skírn líkamans verbi ekki til ónvtis á 
* i/ 

þeim, sem skírast láta, og tilheyrendur þeirra fái þekkingu 

á trúnni. — Arno, biskupi f Salzbury, sem Karlamagnús 

hafbi falib á hendur ab kristna Avara, ritabi Alkvin á 

þessa leib: „Hvab stobar skírnin, ef trúna vantar? þess 

vegna hafa vesalings Saxar roíib svo þráfaldlega skírnar- 

sáttmála sinn, ab þeir hafa aldrei komizt ab undirstöbu 

trúarinnar. En ])ab sje oss hugfast, ab enginn trúir, nema 

hann vilji trúa, og enginn verbur neyddur til ab trúa, ef 

honum er þab dljúft sjálfum, eins og Ágústínus kemst 

ab orbi. Eba hvernig verbur nokkur neyddur til ab trúa 

því, sem hann trúir ekki ? Meb kenningunni verbur ab 

laba manninn til trúarinnar, svo ab hann þreifi á sann- 

indum hennar. því verbum vjer einnig ab bibja gub ab 

gefá tilheyrendunum náb sína til ab trúa, því ab ekki er 
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mannleg tunga þess megnug ab gefa nokkrnm tnina, nema 

náb drottins gagntaki hjörtu tilheyrendanna. — Kenni- 

ínaburinn á ah vera guðrækinn trumahur, en ekki toll- 

heimtumabur. — Til hvers er verib ab þröngva ösibubum 

þjóbum undir þab ok, sem hvorki vjer nje nokkur annar 

mabur rjettsibabur hefur viljab snerta ? Ef hib rsæta ok“ 

Jesú og hin „aubbæra byrbi“ hans hefbi verib kennd 

Söxum meb annari eins alúb og ákefb, eins og menn 

hafa sýnt i því ab krefja af þeim tíundir og fullnægja 

miskunarlaust á þeim hörbum fyrirmælum laganna fyrir 

hvern smánnininn, sem þeim hefur yíirsjezt í, þá, trú 

mjer til! mundu þeir líklegast ekki hafa haft neinn vibbjöb 

á skírninni. - Oskandi væri, ab trúbobendurnir vildu 

breyta eptir postulunum, og ab þeir legbu meiri stund á 

embætti sín en landaubnir, og ab þeir treystu honum, sem 

spámaburinn vitnar um meb þessum orbnm: „Hann hefur 

aldrei yfirgeíib þá, sem til hans vona.a“ þó þetta síbara 

brjef sje ritab þeim manni, sem ekkert átti vib Saxa ab 

sælda, má af því rába, ekki síbur en liinu fyrra, hvflikri 

hörku hafi verib beitt vib Saxa bæbi í tíundaheimtum og 

öbrum kvöbum, er þeim var gjort ab skyldu ab gegna, 

eptir þab ab þeir urbu hábir Frönkum ab nokkru; og sú 

eptirgangssemi olli því fremur enn allt annab, ab bæbi 

urbu Saxar fráhverfir kristninni, og brugbu skírnarheit 

sín. Enda gaf Karlamagnús áminningum Alkvhts, vinar 

síns, svo mikinn gaum, þegar fram í sótti, ab hann ljetti 

af Söxum sköttnm öllum árib 797 meb Iagabobi. 

þegar í byrjun Saxastríbanna hafbi Karlamagnús 

stofnab kristnihobsskóla í Erpsburg vib Diprrte!, og átti 

ab kenna Söxum þar kristni; en yfir skolann skipabi 

konungur Franka. Allt Miinsters-umdæmi laut undir 

þennan skóla í kirkjumálum, en Padpvborns-umdæmi lá 
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undir biskupinn í Wúrzburgx), þar þykir líklegast ab 

hafi verib elztur biskupsstóll á þýzkalandi, því hann var 

settur 742. Eptir þab ab Frankar höfbu náb Eresburg 

aptur af Söxum og víggirt hana ab nýju (777), fylgdi 

Karlamagnus enn fastar fram kristnibobinu á Saxlandi en 

ábur, og reisti þá kirkju í Paderborn; þab ætla menn 

ab verib hafi hin fyrsta kirkja, sem gjörö heíir verib á 

Saxlandi, og var hún af steini, en margar ljet Karla- 

magnús reisa þar síöan. þó libu enn nokkur ár, þangab 

til þar voru settir biskupsstólar; þvi þaí) komst ekki í 

kring, fyr en eptir ])ab ab Hadrianus páfi hafbi gjört kon- 

ungi margar atreibir meb þab, og eptir þab ab Karlamagnús 

hafbi sigrazt á SÖxum vib Hase (783). Og þó er líkast til, 

ab konungur hafi ekki fyr í'engiö rábrúm til ab verba vib 

bæn páfans, og koma lögun á kirkjumál Saxa, meb því 

ab setja hjá þeim biskupa í stabinn fyrir trúbobendurna, 

en hann hafbi sætzt vib Wittekind 785. En 7 ára fribinn, 

sem varb í Saxastríbunum frá 785 -793, hefur hann 

sjálfsagt notab til þess, því eptir þab er getib um átta 

biskupsdæmi á Saxlandi, ab þeim biskupsstól meb töldum, 

er hann setti í Halberstad í nyrbri hluta Thurings, því 

þar bjuggu og Saxar. Tvo biskupsstóla setti liann á 

nyrbri hluta Vestfoldar, annan í Osnabruck en hinn í 

Miínster ; en sybra hluta Vestfoldar lagbi hann til erki- 

stólsins í Ko/n, í Angaríu setti hann 2 biskupsstóla: 

einn í Paderborn, annan í Minaen og hinn þribja í 

Brimaborg (787); á Austfold 2: annan í Verden en 

hinn í HUdes/ieim; en trúbobendurnir í H'öxter áttu 

ab sjá um kirkjumál öll á Norbursaxlandi* 2). Stabir þeir, 

*) Galetti nefnir Jþessa borg Wirzburg. 

2) Nokkrir segja, ab Karlamagnús hafl falib Brimabiskupi en ekki 

trúbobeudunum í Höxter, á hendur, ab annast um kristnibob á 



81 

sem Karlamagnus hafði sett biskupsstólana í, voru þá ab 

eins fámenn þorp, en skammt leib um, ábur þeir ur&u 

ab fjöibyggbum borgum og mannmörgum. Erkistólar voru 

þá enn engir til á öllu Saxlandi, svo ab Saxabiskupar 

lutu allir undir erkibiskupa í Meginzuborg (Mainz) og 

Köln, og voru því umdæmi þeirra geysi víblend. 

þab var ekki einungis ætlunaverk biskupsstólanna og 

sóknakirknanna, sem æ fjölgubu umhverfis þá, ab efia 

kristni rnebal Saxa, heldur vildi Karlamagnús, ab Saxar 

skyldu menntast ab öbru leyti vib líka og Frankar, banda- 

menn þeirra; því nábi einnig Iagabob þab, er hann gaf 

árib 789, eins til Saxlands, eins og til annara landa, sem 

undir hann lágu. En meb þessu lagabobi baub hann, ab 

stofna skyldi skóla vib alla biskupsstóla og klaustur í ríki 

sínu. þannig vita menn, ab 4 skólar voru stofnabir á 

Saxlandi, í Paderborn, Osnabrúck, Neu-Korvey og 

Fulda, sem lengi hjeldust eptir daga Karlamagnúsar. En 

þó ab andlegrar stjettar menn Franka, sem flestir voru 

annabhvort hermenn sjálfir eba hermanna synir, hefbu 

ekki eins gott lag á ab kenna mönnum kristni, eins og trú- 

bobendurnir engilsaxnesku og lærisveinar þeirra1), því 

þeim tókst ab vekja trúna í hjörtum hinna harbsnúnu 

Saxa, og ab verma kulda hugskots þeirra, og ab kveikja 

ljós á hinum myrku vegum fáfræbis þeirra, var þab þó 

allt ab einu vernd og fylgi Karlamagnúsar ab þakka, ab 

saxlandi, og er þab, ef til vill, rjettara; því ab seinna á 

tímnm var Brimabiskup erkibiskup Daua, og'rjeb par öllum 

kirkjumálum um langa tíma. 

') þeir, sem bezt gengu fram í kristnibobinu á Saxlandi, voru 

þeh’ Willebad Brimabiskup, Liudger (Ljöbgeir?), Munsters- 
biskup, lærisveinar þeirra fíonifacius og Sturms ábóta frá 

Fulda klaustri, og klaustursveinarnir frá Neu-Korvey vib Weser. 

Dittmar. 

6 
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þessir menn hjeldust vib á Saxlandi, og ab þeim tjónkabist 

ab koma þar fótum undir kristinn söfnub. Síban hefur 

kristin trú haldizt í öllum þessum löndum; og þó ab hún 

færi þar eins og annarstabar mjög aflaga, þegarfram libu 

mibaldirnar, hagabi gub því svo, ab hjer um bil á hinum 

sömu stöbvum, sem Karlamagnús hafbi lagt heibindóminn 

harbast í einelti, kom Lúter síbar fram, sem forsjónin 

hafbi útbúib meb öbru eins þreki og fylgi, eins og Karla- 

magnús, til ab hrekja alla hindurvitni, sem páfarnir 

höfbu blandab meb kristna trú, og til ab koma á siba- 

bótinni. þannig fullkomnabi Lúter þab, sem Karla- 

magnús hafbi stofnsett, og endurbætti þab7 sem síban 

hafbi aflaga færzt. — En þó oss blæbi á stundum í 

augum trúarofsi Karlamagnúsar vib Saxa framan af, og 

oss virbist abfarir hans ósambobnar kristnum manni, og 

ólíkar hógværb Krists og sáttgirni, sem græddi þau sárin, 

er meb sverbi voru veitt, hlýtur þó sjerhver, sem hlut- 

drægnislaust vill skoba afleibingar þessa fyrirtækis Karla- 

magnúsar, ab unna honum sannmælis um þab, ab þab 

hafi verib dugnabi hans mest megnis ab þakka, ab kristin 

trú og menntun nábi ab rótfestast svo í nyrbi hluta Evrópu, 

ab hvorttveggja hefur síban aukizt og þróazt allt til 

þessa dags. 
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4. Viðureign Karlamagnúsar og Langbarba. 

Frá Langbörfeum fyrir Karlamagnús og undirrót 

stríösins. 

Langbarbar voru ættabir norban af þýzkalandi, og 

kom mjög saman kyn þeirra og Sveva. Langbarbar 

höfbust vib fyrir austan Saxelíi, þegar sögur ganga fyrst 

frá þeim, og gengu þeir framan af ýmist í lib meb 

Markmönnum (.Marcomanni) eba Keruskum (Cherusci), 

unz su þjób leife undir lok. Tóku þá Langbarbar lönd þeirra 

undir sig umhverfis Harzfjall, og settust þar ab um 

stund. Nokkru síbar fluttu þeir byggb sína vestur yfir 

Weser. En ekki hjeldust ' þeir þar lengi vib sökum 

drottnunargirni Franka, sem ráku Langbarba af hondum 

sjer austur í hina fornu átthaga þeirra fyrir austan Elfi. 

Undir lok 5. aldar e. Kr. sjáum vjer, ab Langbarbar 

hafa enn haft biistabaskipti, og voru þeir þá komnir 

subur ab Dóná. Leyfbi þá Justinianus keisari I. þeim 

ab setjast ab í nokkrum hluta Pannóníu 548. Eptir 

þaft gengu þeir í íjelag vib Avara, og brutu undir sig 

þjób þá, er Gepídar hjetu, 565; þeir bjuggu þá í Sieben- 

biirgen. Foringi sá, sem þá var fyrir Langbörbum, hjet 

Alboin, og brauzt hann meb þeim og libstyrk Saxa 

6 * 
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(20,000, sbr. 3. a) til landa subur á Ítalíu 568, og lagbi 

allan efri hluta lands þess undir sig; eptir þab var sá 

hluti Ítalíu kallabur Langbarbaríki. þó juku sumir kon- 

ungar þeir, er eptir liann komu, Langbarbariki. Authari 

lagbi t. a. m. undir sig öll Samnítalöndin fornu á Mib- 

Ítalíu, og setti hertoga yíir Benevent, er þar var frægust 

borg, 589. Rotkaris nábi Öllu því, er Grikkir höfbu átt 

þangaí) til í Fenetahjei'aði, og Alboin hafbi ekki ábur 

frá þeim tekib, og þar ab auki mildu fleiri borgum á 

Ítalíu 641. Hann Ijet og skrásetja lög Langbarba 643. 

Aistulph var hinn þribji Langbarbakonungur, er mest 

jók lönd þeirra. Hann átti f stríbi vib Grikki (749—752), 

og lagbi undir sig jarlsdæmi þab, er þeir höfbu haft hönd 

yfir á Italíu frá 554. Hann heimtabi og skatt af Róm- 

verjum (753), og því var þab, ab Stephán páfi II. fór til 

Frankaríkis árib eptir, til ab leita Iibs hjá Pípín konungi 

og til ab fela honum á hendur umráb og vernd Róma- 

borgar. Enda neyddi Pípín Aistulph til ab láta jarls- 

dæmib af hendi vib páfann 756 og borgir þær, er því 

höfbu fylgt. þannig varb páfinn jarl á Italíu í umbobi 

Franka. 

Af því, sem nii hefur verib sagt frá LangbÖrbum, 

má rába, ab þeir hafi verib herskáir, og kunnab vel ab 

hernabi, eptir því sem þá var ab gjöra; en þó skorti þá 

mjög á vib Franka, því hvorki höfbu þeir samheldni, ást 

á konungum sínum, nje kunnu rjett ab meta, ab þeir 

voru öbrum þjóbum óhábir. þegar Aistulph dó 756, 

vildi Rachis, bróbir hans, er ábur hafbi verib konungur 

Langbarba, en hafbi látib af stjórn og gengib í klaustur, 

komast aptur til valda. En Desiderins, er ábur var 

hertogi, fjekk af Stepháni páfa meb fógrum loforbum ab 

kyrrsetja Rackis í klaustrinu, og stybja sig til ríkis, og 

þannig komst Desiderius til valda. Lítib varb þó úr 
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loforÖum hans vib páfann, því árib eptir aí) hann kom 

til ríkis (757), byijabi hann nýjar deilur vib páfann um 

borgirnar, Bologna og Ankona og abrar fleiri. I þessu 

stímabraki stób Desiderias, þangab til Pípín konungur 

bab hann ab vægja til vib páfann. 

Desiderius sá, ab sjer mundi vera hollast ab halda 

vel vináttu vib Franka, og því Ijet hann ab orbum Pípíns 

og skilabi borgunum aptur, en þ<5 hatabi hann páfana og 

reib ávallt í bága vib þá, ef þeir leitubust vib ab efla 

veldi sitt. Annars eldi ýmsu á Italíu um þetta leyti, þar 

sem hverjir ofsóttu svo ab kalla abra, Grikkir, Rómverjar 

og Langbarbar, og svo er ab sjá af sögunni, sem Róm- 

verjar og Italir hafi hvorki getab stjórnab öbrum, nje 

unab því, ab abrir stjórnubu þeim. Einkum voru upphlaup 
og samblástur daglegt braub í Rómaborg í þá daga. þó 

bar minna á þeim tilraunum Rómverja, á meban Pfpín 

konungur var uppi, en eptir ab synir hans voru setztir ab 

völdum: því Karlamagmís var mjög hlibhollur páfanum. 

Ab því leyti var Desiderius verst kominn, ab flokkur liafbi 

risib í móti honum af Langbörbum, og því sá liann sjer 

þab eitt fangaráb ab halda sem fastast vináttu vib Karla- 

magnús og þá bræbur, þangab til hann væri búinn ab 

festa ríki sitt á Ítalíu; enda leit svo út, sem honum ætlabi 

ab heppnast þab miklu greiblegar og meb öbrum hætti, 

en hann hugbi. 

Svo bar vib, ab Berta, móbir þeirra Frankakonunga, 

tók sjer ferb á hendur austur á Bæland, eptir ab hún 

hafbi komib sættum á meb þeim sonum sínum (2. b), til 

þess ab koma Tliassilo hertoga til hlýbni vib þá, og 

ætlabi hún ab beita sama bragbinu vib hann, sem hún 

beitti vib Karlmann. Hún gjörbi sjer í hugarlund, ab sjer 

mundi vinnast þab, því heldur sem ekki gat hjá því 

farib, ab hertoganum stæbi meiri ótti af libsafla þeirra 



86 

bræðra beggja, en Karlmanni stób af Karlamagnusi einum. 

En ekki varb henni aí) því, svo hón hjelt af Bælandi ekki 

erindi fegin til Rómabörgar, og þaban aptur til Pavíu; 

en þab var absetur Langbaröakonunga, og þar hitti hun 

Desiderius. Kom þab þá upp í ræbum hennar vib 

konung, ab hun stakk upp á tvöföldum mægbum í millum 

konungsætta Franka og Langbarba: skyldi Adelgis, sonur 

Desiderius, eignast Giselu, dóttur Pípíns og Bertu, en 

aptur skyldi Desiderius gefa ö&rumhvorum þeirra bræbra, 

Karlamagnúsi eba Karlmanni, dóttur sína; en abra dóttur 

sína hafði hann gipt hertoganum í Benevent og hina þribju 

Thassilo, Bæiendingahertoga. Var þetta ab rábi gjört 

meb Desiderius og Bertu dröttningu, og fylgdi konungs- 

dóttirin Bertu til Frankaríkis. 

Eins og ekkert gat verih Desiderius skapfelldara, en 

þessar tengdir vift konungsætt Franka, er honum stób 

mest ógn af allra útlendra höfbingja; því nú var hann 

ugglaus um, ab hvorki mundu þeir bræbur ganga á ríki 

lians, nje heidur verba meinsmenn hans, þó hann jyki 

veldi sitt á Italíu og þröngvafti kosti páfans, — eins 

gat enginn hlutur á jarbríki verib Stepháni páfa III. 

ógebfelldari, en ab þessar tengdir tækjust, sem reyndar 

hefbu þó getab haft hinar æskilegustu afleiðingar fyrir 

mikinn hluta Evrópu. þannig gleymdi bæbi Desiderius 

því, ab hann átti páfanum konungstign sína ab þakka, og 

páíinn aptur, ab hann átti Desiderius líf sitt ah launa. 

þegar svona var komib, skrifabi páfinn Frankakonungum 

bábum brjef, sem enn er til; í því brjefi rjeb hann þeim af 

alefli frá ab mægjast vib Desiderius, og kallabi þab 

kvonfang þeirra ólögmætt og í alla stabi óleyfilegt; því 

þeir bræbur höfbu bábir gengib ab eiga samlendar konur 

sjer, tiginna manna dætur í Frankaríki, eins og landsvenja 
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var; var þab gjört meb ráöi og yilja Pípíns konungs, og 

þœr konur voru enn lífs. En þar eb páfinn sá í hendi 

sjer, ab þessi ástæba mundi lítib bíta á þá bræbur, því 

þá voru ekki enn orbnir þeir tímarnir, sem síbar 

komu, ab konungar og stórhöfbingjar hlýddu bofti 

og banni páfanna, eins í meyjarmálum og öbrum, þá 

fann hann sjer þab til, ab mægbir þeirra vib Desiderius 

mundu verba ekki einungis þeim sjálfum, heldur Öllum 

hinum göfuga ættbálki þeirra, til hinnar mestu hneysu og 

vansa; því hann hjelt, ab sú ástæba mundi kitla metnab 

þeirra meira en allt annab. En þetta er kaíli úr páfa- 

brjefinu til þeirra bræbra: „Hvílík fásinna ,u segir hann, 

„vildustu synir mínir og voldugu konungar! Mjer ofbýbur 

ab nefna ]>ab, ab Frankaþjóbin, sem er öllum þjóbum 

æbri, og ab ætt ybar, sem er hin virbulegasta og tignasta 

allra konungaætta, skuli geta fengib af sjer ab saurga 

sig á ab eiga mök vib hina svikulu Langbarba, sem eru 

vibbjóbslegastir og svívirbulegastir allra þjóba, og eru 

naumast meb þjóbum teljandi; því ab af þeim eru án efa 

allir líkþráir menn og óhreinir komnir. Enginn, sem er 

meb öllum mjalla, mundi geta gjört sjer þab í grun, ab 

svo þjóbfrægir og kynsælir konungar, sem þib erub, mundu 

venzlast vib svo andstyggilega og bannvæna kynslób. því 

ab livab fjelag á ljósib og myrkrib saman, eba hinir 

trúubu vib þá trúarlausu ?“ — Eptir þetta segir páfinn í 

brjefi sínu, ab Frankakonungum sje ekki leyfilegt ab taka 

sjer útlendar konur, og ab þeir syndgi í gegn hinum 

heilaga Pjetri postula, er þeir hefbu svarib ab álíta hina 

sömu sína vini og óvini, sem væru vinir hans og óvinir, ef 

þeir inægbust vib Langbarba, meinsærismennina og grib- 

níbingana, sem væru fjandmenn Rómaborgar. Ab endingu 

getur hann þess, ab ef þeir láti ekki af þessari fyrir- 
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ætlun sinni, mundi liinn heilagi Pjetur postuli álíta þá 

bannseka brotamenn. 

Karlmann var huglaus og ístöbulítill, sem áÖur er 

sagt, og óttabist bæbi öguryrbi páfa og hina hræmuglegu 

lýsingu hans á Langbörbum, og athugafei ekki, ab hálf- 

sögb er sagan og ekki meir, þegar einn segir frá. Hann 

heyktist því á rábahagnum, og mægbist ekki vib Dpsí- 

derius. En Karlamagnus ljet brjef páfans ekkert á sig 

fá, skeytti ekkert öguryrbum hans nje bannsetningu 

Pjeturs postula, sem honum var hótað, en fór ab rábum 

móbur sinnar, og gekk ab eiga dóttur Desiderius konungs, 

er hjet Desiderata1); en konu þá, er hann haföi á&ur 

átt, rak hann frá sjer, eins og alltítt var meb Frönkum. 

En þab sem páfanum hafbi ekki tekizt meb öllum hrekkja- 

brögbum og kringilyrbum sínum vib Karlamagnus, þab 

tókst kringumstæbunum ab framkvæma; því ab árib 

eptir ab Karlamagnús hafbi gengift ab eiga dóttur 

Desiderius, dó Karlmann, og þá flýbi Gerberga, ekkja 

hans, á náfcir Desiderius (771), og veitti hann henni og 

sonum hennar hæli og ásjá. En þegar Karlamagnúsi 

komu þau tíbindi, ab Langbarbakonungur hefbi tekib vib 

mágkonu hans og bróbursonum til halds og trausts, varb 

hann svo reiÖur, ab hann sagbi skilib vib dóttur Desi- 

derius, og sendi hana lieim aptur ab tæpu ári libnu, því 

hann grunabi, ab Desiderius hefbi mibur gengib gæzka 

til libsinnis vib þá bró&ursyni hans, en dælska vib sig og 

áleitnn En hitt er fjærri öllum sanni, sem nokkrir hafa 

sagt, ab Karlamagnús hafi rekib frá sjer dóttur Desi- 

derius, fyrir þvf ab hún liafi verib óhraust til heilsu og 

*) Svo nefna þeir Beckord og Meusel hana, og þó nefnir 

Meusel hana Ermengard líka; en dr. Jerrer [Meyniei) segir 

hún hafi heitib Sabina. 
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ófrjó til barngetnabar. þab er og ætlandi, ab hvorki 

hafi páfinn nje andlegrar stjettar menn í Frankaríki látib 

sitt eptir liggja ab áfýsa Karlamagnus til skilnabarins, og 

setla má ab þeir hafi nokkru um hann rábib; og víst var um 

þab, ab ekki kastabi páfinn þungum steini á Karlamagnus, 

þó hann ræki frá sjer þessa konu sína. 

b) Karlamagnús leggur undir sig Langbarbalönd. 

Ntí var svo komib, ab Desiderim þóttist eiga fullar 

sakir vib Karlamagnus, þar sem hann hafbi riptab rábaliag 

vib dóttur hans, og sent honum hana heim aptur. Vildi 

því Desiderius gjöra honum allt þab illt, er hann orkabi; 

en ekkert liugbi hann ab Karlamagnusi kæmi verr, en ef 

hann styddi þá syni Karlmanns til ríkis yfir FrÖnkum, 

og því ásetti hann sjer ab gjöra tilkall til þess fyrir hönd 

þeirra. þá var Hadrianus I. nýorbinn páfi (772—793); 

því ab þab er sögn manna, ab Desiderius hafi stytt 

Stepháni III. elli, líklega fyrir milligöngu hans um meyjar- 

málin vib Frankakonunga. þegar nii vináttu þeirra 

Desiderius og Karlamagmisar var lokib meb mægbunum, 

vildi Desiderius liafa páfann sjer hlibhollan, svo ab 

hann ljeti ekki einungis lönd sín óáreitt, á meban Desi- 

derius stæbi í deilum vib Karlamagniis, heldur og ab páfinn 

styrkti sig í móti Frankakonungi meb því ab smyrja syni 

Karlmanns til konunga og krýna þá. En Hadrianus 

var eins mikill vinur Karlamagniisar, og eins ákafur 

fjandmabur Desiderius, eins og hinir fyrri páí'ar höfbu 

verib, og vildi því livorki vináttumálum af honum taka 

nje lib veita. Had.ria.nus æskti sum sje einskis heldur, 

en ab Desiderius ryfi alla samninga vib sig, svo ab sjer 

gæfist því heldur tilefni til ab leita libs hjá Karla- 

magniisi í móti honum. Desiderius sneri þá einnig vib 
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blabimi, meb því honum var naubugur einn kostur, og 

tók frá páfa nokkrar borgir, og jafnframt því ljet hann 

Hadrianus vita, ab hann ætlabi ekki fyr ab sleppa þeim 

vife hann aptur, en hann liefbi smurt þá bróbursyni 

Karlamagnusar til konunga yfir Frönkum, og skyldi páfinn 

sjálfur koma til fundar vib sig til Pavíu, og eiga þar 

um mál þessi ab ræba. En páfanum þótti enn sem ábur 

meira undir um vináttu Karlamagnusar en svo, ab hann 

vildi veita fjandmanni hans lib í móti honum, og Ijet 

þegar biiast til varnar í Rómaborg; því honum þótti 

einskis ills örvænt af Ðesiderius. Enda ób hann meb 

her manns yfir jarlsdæmib griska, er páfinn hafbi þá 

hönd yfir, og sýndi sig líklegan til ab rábast á Rómaborg. 

Páfinn sendi þá hib skjótasta menn á fund Karlamagnúsar 

til Frankaríkis, til ab bibja hann libveizlu. En Karla- 

magnús átti þá einmitt í ófribi vib Saxa á þýzkalandi, 

og gat því ekki orbib vib orbsending páfans í þab sinn. 

Aptur á móti tókst þeim sendimönnum betur erindi sitt, 

sem Hadrianus sendi undir eins og þessa, sem nú var 

um getib, á fund Desiderius, og áttu þeir ab lióta honum 

banni, ef hann dirfbist ab stíga fæti sínum á lönd þau, 

er lægju til páfastólsins, í óleyfi páfans. Af því Desi- 

derius var mabur gubhræddur, varb honum svo hverft 

vib þessa orbsending páfa, ab hann hjelt þegar meb öllu 

libi sínu heim aptur til Pavíu. En páfinn ljet sjer þab 

ekki lynda, heldur krafbi hann Desiderius um borgir 

þær, sem hann hafbi frá honum tekib, og æsti þar á ofan 

nokkra höfbingja Langbarba upp í móti honum, og hverfbi 

hug þeirra frá konungi, og í fám orbum gjörbi hann 

Desiderius allt til meins og mótgangs, er hann mátti. 

Af því Desiderius tregbábist vib ab skila páfanum aptur 

borgunum, sendi páfinn ab nýju menn til Ivarlamagnúsar, 

og ljet þá segja honum, ab Desiderius hefbi raunar 
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yfirgefib lönd sín, en hjeldi fyrir sjer borgunum í hefnda 

skyni, fyrir því ab hann væri svo lireinskilinn vinur 

Frankakonungs. Karlamagnus átti þá enn svo mikib ab 

vinna á Saxlandi, ab hann gat ekki snúizt vib ab fara 

sjálfur subur á ítalfu, og sendi því menn þangab, til ab 

komast eptir, hvort svo væri, sem páfamenn hofbu frá 

sagt. þegar þeir komu til ftalíu, sáu þeir, ab Langbarbar 

höfbu setulib í borgum þeim, er þeir höfbu tekib frá 

páfa; sneru þeir þá til Pavíu, og skorubu á Desiderius 

ab láta þær af hendi vib páfa. En Desiderius sagbi 

þeim hreinlega, ab hann mundi halda því, er hann hefbi 

náb, og verja fyrir hverjum, sem eptir vildi leita. þegar 

sendimenn Karlamagnúsar fengu engu áorkab vib Desi- 

derius konung, f<5ru þeir aptur svo búnir. Um leib sendu 

Langbarbar þeir, er horfnir voru frá konungi sínum, og 

pátinn liafbi teygt ab sjer, sendimenn á fund Karla- 

magnúsar, og skyldu þeir heita honum libsinni þeirra, ef 

hann vildi koma og leggja undir sig Langbarbaríki. 

Sendimenn þessir hvorirtveggja fundu Karlamagnús, 

þar sem hann lijclt páska í Herstalli, og sögbu þeir 

honum allt af ljetta um erindi sín og málalok. Gat 

Karlamagnús þá ekki lengur stabizt ab takast á hendur 

herior þá, er bæbi var girnileg fyrir metnab hans, og 

sem ab Öllum líkindum ekki gat endab nema meb soma 

og vegsemd fyrir hann, einkum þegar bænir Langbarba 

sjálfra komu þar til. Hann gjÖrbi því gangskör ab um 

herför þessa, baub út libi og stefndi því ab sjer í borg 

þeirri, en Genf heitir; sú borg lá ábur undir Borgund- 

arríki. þar hjelt Karlamagnús fjölmennt ríkisþing í maím. 

773, og á því þingi var rábin herför í móti Desiderius. 

En á hinn bóginn lítur þó svo út, sem Karlarnagnús hafi 

viljab koma sjer hjá illdeilum, hefbi annars verib kostur; 

^b minnsta kosti baub hann Desiderius stórfje, ef hann 
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vildi verða vií) kröfum páfans, og hjelt ekki libi sínu fyr 

sufcur á Ítalíu, en hann hafði fengií) svar frá Desiderius 

aptur, ab þess væri engin von, ab hann gengi ab þeim 

kostum. Eptir þah lijelt Karlamagniís meb allt libib frá 

Genf, og skipti því í 2 flokka. Fyrir annan flokkinn 

setti hann Bernhcird, frænda sinn *), fór hann yfir Alpa- 

fjöllin hjá tindi þeim, er Napoleon fór hjá meb Frakkaher, 

meir en þusund árum síbar, og kallabur er „Bernhard 

hinn mikiiu 2). Fjallabiiar vísubu Bernhard leib um 

fjöllin, svo ab hann komst hjá öllum fyrirsátrum, þeim 

er Langbarbar höfbu sett í hin þröngu fjallaskörb; vissu 

þeir því ekki fyr af, en Franka her ób yfir ríki þeirra. 

Fyrir hinum flokki libsins var Karlamagniis sjálfur, og 

varb fór hans um fjöllin miklu ógreibari en Bernhards\ 

því ab Desiderius hafbi sett fyrirsátur í hvert skarb, 

sem ábur er sagt, og sjálfur var hann kominn meb libi 

sínu hjá tindi þeim á Alpafjöllum, er Cenis heitir, og 

liafbi biiizt þar vel fyrir, til ab verja Frönkum skarbib. 

þegar Frankar komu þar ab, seni Langbarbar sátu fyrir 

þeim, tókst hörb orusta, og gengu Langbarbar svo 

hraustlcga fram, ab Karlamagnusi lá vib ab hverfa frá 

vib svo bííib, og hætta absókninni. En óbar en Lang- 

barbar, þeir er páfinn hafbi teygt frá hollustu vib konung 

þeirra, urbu þess áskynja, Ijetu þcir, sem sjer hugfjellist, 

og lögbu á flótta, þegar Desiderius varbi minnst. Fór 

þá, semt vant er, þegar flótti brestur, ab allir Langbarbar 

urbu skelkabir og flýbu, hver sem biiinn var. 

*) Iternhard var launsouur Karls Martells segir Beckf. 1, 141 

2) Ekki dregur tinduriun nafn af Iternhard þessum, heldur af 

Bernhard, munki frá Menthon, er setti fiar klaustrib fræga 962, 

eba nokkrum árum síbar, sbr. Sunuan-Póst. 1836, 137. —141. bls. 
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Eptir þetta mætti Karlamagmís engri motvörn, og 

hjelt svo su&ur af Alpafjöllum í lönd þau, er nú heita 

Piemont. Desiderius lagbi ekki til orustu vib hann 

aptur, enda var honum ekki ab hugsa ab mæta Frönkum 

í orustu, þar sem hvorirtveggja stdbu jafnt ab vígi; 

liann ilýbi því vibstöbulaust til Pavíu meb öllu því libi, 

er honum fylgdi, og settust Frankar um borgina í oktd- 

bermánubi 773. Desiderius undi vel umsátrinu, því ab 

bæbi vissi hann, sem var, ab Frankar kunnu lítib til ab 

taka borgir, og einnig þab, ab þeir voru ovanir hernabi 

á vetrum. Vonabi hann því, ab þeir mundu þreytast á 

umsátrinu, og örmagnast í vetrarsetunni umhveríis Pavíu. 

En honum varb ekki ab því, því ab Karlamagnús kunni 

ráb til ab halda mönnum sínum oneyddum og öruggum 

allan veturinn. Reyndar sdttist Frönkum seint borgin, 
því hún var ramgjÖr og Langbarbar lagnir til varnar, 
svo ab þeir sátu um hana á 9. mánub; en þá korn bæbi 

upp drepsdtt og sultur í borginni, því ab Frankar sátu 

Langbörbum vistir og alla abílutninga annarstabar frá; 
svarf hvorttveggja svo sárt ab borgarmönnum ab Desi- 

derius sá sjer engan kost annan, en gefa bæbi sjálfan 

sig og borgina á vald Karlamagnúsar í júním. 774. Tdk 

liann Desiderius þar hondum og konu lians, er Ansa 

hjet; bæbi þau sendi Karlamagnús til Frankarfkis, ljet 

krúnuraka Desiderius, og setja í klaustur þab, er Korvey 

heitir, og þykir þab líklegast, ab þar haíi lokib lííi hans, 

ab minnsta kosti ganga eklci sögur af honum síban. 

önnur var borg sú í Langbarbalöndum. er Verona 

lieitir, sem og liafbi lengi varizt umsátri Franka. Um 
/ 

hana sátu Frankar undir eins og Pavíu. I Veronu 

voru þeir Adeiyis, sonur Desiderius og Iiúnold sá, er 

fyr var hertogi í Akvítaníu, helztir forrábamenn; hafbi 

Húnold komizt úr varbhaldinu, er Karlamagnús setti 
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hann í, og leitab sjer trausts hjá Langbarbakonungi. 

þeir Adelgis ^og Hunold vörbu borgina fyrir Frönkum 

allt til þess í maím. 774; en þá sá Adelgis sjer engan 

veg ab halda henni lengur fyrir Frönkum. Flýbi hann 

þá til Miklagarbs (Konstantinopel) meb allt þab, er 

hann mátti meb sjer hafa, og leitabi sjer þar libs hjá 
• 

Grikkjakeisara í móti Karlamagnusi, og áreitti lengi lönd 

hans eptir þab. Eptir þab ab Adelgis var farinn frá 

Verónu, vildu borgarmenn gefast upp fyrir Frönkum. 

En Húnold vildi alls ekki upp gefast; báru þá borgarmenn 

hann ofurliba og luku upp hlibunum fyrir Frönkum; og 

varb Hunold svo æfur vib þá fyrir þær tiltekjur þeirra, 

ab þeir börbu hann grjóti til bana1). þegar Frankar 

tóku Verónu, nábist þar Gerberga, kona Karlmanns, og 

synir hennar bábir. Segja þab sumir menn, ab Karla- 

magnús liafi sent þau mæbgin til Frankaríkis, og sett þau 

þar í klaustur, því ab ekki fara sögur af þeim síbar, 

heldur en Desiderius. 
þannig lauk stjórn Langbarbakonunga, og höfbu 

þeir rábib ríkjum á Ítalíu um 206 ár; en lengi stób þar 

enn ríki þab, er þeir liöfbu stofnab, og ber þab enn í 

dag nafn þeirra. Karlamagnús lagbi nú allt ríki þetta 

undir sig, nema hertogadæmib Benevent, sem var enn 

um hríb óháb yfirrábum hans. Erkibiskupinn í Mai- 

landi krýndi síban Karlamagnús til konungs yfir Lang- 

bÖrbum í Monza, og setti á höfub honum járnkórónu þá, 

er Langbarbakonungar voru krýndir meb, og enn er 

geymd í þorpi þessu. Tók svo Karlamagnús hollustueiba 

af hertogum Langbarba, og setti setulib í Pavíu, svo ab 

hann væri því óhultari fyrir þeim. Ab öbru leyti hjeldu 

Langbarbar eptir sem ábur allri hinni fyrri stjórnarskipun 

‘) Schicrn, I., 160. 



95 

sinni obreyttri, lögum, rjettindum og háttsemi; einungis 

bau& hann þeim ab láta skera hár sitt, eins og þá 

var orbib títt meb Frönkum. Karlamagnus var manna 

bezt laginn á ab laba ab sjer þegna sína, því ab bæbi 

var hann manna tignarlegastur, hinn vingjarnlegasti og 

þýbasti í öllum háttum ; og meb þessu ávann hann sjer 

ekki einungis hlýbni heldur jafnvel elsku flestra þegna 
/ 

sinna. Arib 781 fjekk Karlamagnus Pfpín, syni sínum, 

Langbarbaríki til forrába; var hann þá ab eins 4 vetra. 

Gjörbi Karlamagnus þab til þess, ab hann yrbi því 

elskari ab þegnum sínum og þeir ab honum, þegar hann 

eldist upp meb þeim. 

c) Karlamagnús og hertogar Langbarba. 

* 

þrjú voru þau hertogadæmi á Italíu, sem ýmist 

höfbu verií) háb Langbörbum, e&a brotizt undan yfir- 

rábum þeirra; þau voru þessi: Friaul (Fríál), Benevent 

og Spoleto (Spúletó). Reyndar hafbi Friaulshzxtogx, er 

Rotf/aut hjet, liylt Karlamagnús 774; en ekki var 

Frankakonungur fyr farinn af Ítalíu, en hertogi þessi 

hof uppreist í gegn honum, og fjell Karlamagnúsi þab 

því verr, sem hann liaffci svo fullt í fangi meö Saxa, ab 

hann gat ekki yíirgeíib þá árlangt. þar ab auki þótti 

honum hæfilegast ab láta ekki hin hertogadæmin leika 

lengur laus við, og þó allra sízt Benevent, er var svo 

víölent, ab mikill hluti landa þeirra, er nú kallast 

Neapelsx\\á, lá þá þar til. Margir höfbingjar Langbarba 

tóku sig þá og saman um ab kalla Adelx/is, son Desi- 

derius, aptur í land, og taka hann til konungs yfir 

sig, Og var svo tilætlazt, ab hann skyldi koma til Italíu í 

marzmánubi (776 ?) meb skipaflota og lib frá Grikkja- 
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keisara, og risu þeir því upp öndverbir í moti Frönkum 

og þeim, er Kariamagnus hafbi sett þar til landgæzlu. 

Svo lítib Ijetu þeir Karlamagniís njöta þess, ab hann haföi 

veriö mildur viö þá, er hann átti alls kostar viÖ þá. En 

þo Karlamagnus væri vægur viÖ LangbarÖa, voru umbobs- 

menn hans alls ólíkir honum, því aö þeir frömdu hin 

mestu grimmdarverk á Langböröum, þegar þeir fóru aö 

stööva uppreistina. þannig er sagt um Ismund, einn 

þeirra umboösmanna Karlamagnusar, aÖ þegar hann haföi 

náÖ aptur borg þeirri, er Brpscia heitir; aö þá hafi hann 

látiö eld og járn geysa um borgina, og aö hann hafi 

veriö sá mannníÖingur aö láta hengja borgarbiia þus- 

undum saman, en hafi þó áöur heitiö þeim griöum. Rot- 

gaut, Friaulshei'togi hafÖi fyrstur byrjaö uppreistina, 

og fengiÖ mikinn flokk tii liös viö sig og æst hertogana 

í Benevent og Spoleto til hins sama. Enda kom hefndin 

fyrst yfir hann; því aÖ þegar Karlamagnús gat viÖ snúizt 

fyrir Söxum, var hann óÖar kominn til Friaul meö allt 

liÖ sitt norÖan af þýzkalandi; þaÖ var undir voriÖ 776. 

Tók Karlamagnús þá Rotgaut höndum, og ljet höggva 

hann, síöan setti hann höfuÖsmann af Frankaættum yfir 

allar borgir í Friaul; því aö honum þótti miklu varöa 

aö hafa þar trúleiksmann til landgæzlu og umráöa, af 

því aö þaÖ var takmarkaland ríkis hans í þá átt á þeim 

tímum. í þetta sinn dvaldi Karlamagnús ekki lengur en 

svo í Italíu, aö hann haföi sefaö allar óeiröir fyrir páska, 

meö því og aÖ, þegar hertogarnir í Benevent og Spoleto 

frjettu afdrif Rotgauts, gengu þeir til hlýÖni viÖ hann. 

Hertoginn í Spoleto gaf síöan (779) hertogadæmi sitt 

meö öllu á vald Karlamagnúsar, og raskaÖi hann í engu 

stjórn þess. Ekki er þess getiö, aö Adelgis liafi komiö 

meö liÖi til Ítalíu í þetta sinn. 

Lengri varö aödragandi aÖ því, aö Karlamagnús næöi 
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fullkómnum yfirráöum yfir Benevent; þar sat hertogi sá 

ab völdum, er Arighis hjet. Hann var tengdasonur 

Desiderins (sbr. 4. d). Bæbi var hann ma&ur drottn- 

unargjarn, og vildi styhja Adelgis, mág sinn, tii ríkis 

aptur yfir Langbörbum, en fðr þó svo kænlega meb 

rábi sfnu, ab Karlamagnus annabhvort grunabi hann ekki 

um ótrunab vií) sig, eba hann kinokafti sjer vib ab eiga 

í stríbi vib íbiia lands þess, sem hinir hraustu Samnítar 

höfbu fyrrum búib í, eins og ástatt var um þær mundir 

fyrir Karlamagnúsi sjálfum. Hvernig sem á því hefur 

stabib, er þab eigi ab síbur víst, ab Karlamagnús fór ekki 

á hendur Arighis hertoga meb stríbi, fyr er eptir þab 

ab hann var búinn ab spekja Langbarba, fara herförina 

til Spánar og ljúka vib Saxastríbin fyrri, hvernig sem 

páfinn hvatti hann til þess. Karlamagnús ljet þab vib- 

gangast, ab Arighis nýtti sjer ástand Franka, og lagbi 

nibur hertoganafnib, og ljet smyrja sig (viblfka og konungar 

gjora), og kalla sig síban princeps (þ. e. liöfbingja). 

En loksins kom Arighis einnig hefnd. Undir veturinn 

78b fór Karlamagnús meb her manns til Ítalíu og tók 

þar libi sínu vetursetu. þann vetur bjó hann sig ab 

öllu til hernabar. Um vorib hjet Arighis honum öllu 

fögru, en Karlamagnús gat ekki lengur látib sjer lynda 

fögur loforb ein, er hann hafbi reynt Arighis svo opt ab 

ótryggb vib sig. Konungur hjelt því öllu libi sínu inn í 

lönd Arighis, og eyddi þau mjög. þetta hreif; Arigliis 

Qellst hugur, því ab Karlamagnús kom óbar, en hann 

varbi, og gafst Arighis upp fyrir honum. Varb þab ab 

sætt meb þeim, ab Arighis skyldi vera hertogi, eins og 

hann hafbi ábur verib, og halda Benevent í ljen af 

Langbarbakonungi, en gjalda honum skatt árlega, 7000 

gyllini. Kapua og nokkrar borgir abrar skyldi hann 

láta af hendi til páfans. Enn fremur skyldi Arighis selja 
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Karlamagnúsi í gislingu einn sona sinna; en svo var her- 

toginn hræddur, ah hann ætlabi aÖ fá Karlamagnúsi þá 

alla; en hann tók einungis nokkra nefndarmenn og yngsta 

son Arighis, er Grimaldi (Grimoald) hjet. Honum hjelt 

Karlamagnús hjá sjer, ljet mennta hann eptir fóngum, og 

hafÖi hann í mestu kærleikum. Trauölega mundi Arighis 

hafa náö svo sanngjörnum friÖarkostum af Karlamagnúsi, 

ef konungur hefÖi ekki átt sjer annarstaöar ofriÖarvon. 

En svo var Arigfiis útrúr, aÖ ári síöar greip hann og 

synir hans til vopna í múti Karlamagnúsi, og gengu í liö 

meÖ Adelgis, sem ráöizt haföi á Langbaröalönd meÖ 

miklum liösaíla og skipaflota frá Grikklandi 788; en í 

þeim svifunum dú Arigliis. Setti þá Karlamagnús Grímald, 

son hans, hertoga yfir Benevent, og sendi hann meö 

miklu liöi í múti Grikkjum. Grfmaldi reyndist Karla- 

magnúsi trúr í öllu, og sigraöist á Grikkjaher gjörsamlega. 

I þeirri orustu fjell hershöfÖingi Grikkja1), en Ade/gis 

komst undan, en varö eptir þaö vonlaus um aö ná 

fööurleifö sinni á Italíu, og dú löngu síÖar í MiklagarÖi, 

leiÖur á lífinu. 

þegar Karlamagnús fjekk Grimalda hertogadæmiö 

til forráöa, skildi hann þaö á viÖ hann, aö hann skyldi 

viö hafa í öllum hlutum háttsemi Franka, og einkum 

skyldu Beneventsmeim skera hár sitt og skegg, sem 

Franka var siÖur til, en alls ekki halda hinum forna siÖ 

LangbarÖa. Einnig skyldi Grímaldi brjúta niÖur víggirö- 

ingarnar umhverfis Sctlerno og aörar borgir, og nafn 

Karlamagnúsar skyldi hann láta slá á alla peninga, er 

*) Meuscl nefnir hann Jóhannes, og segir, aÖ hann hafl veriö 

handtekinn í orustunni, eu höggvinn eptir hana aÖ ráÖi Grím- 

alda og Hildibrauds, er þá var hertogi orÖinn í Spoleto, og 

hafÖi veitt Grímalda )iÖ í móti Grikkjum. 
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hann ljeti móta. Um allt þetta hjet Grímaldi góbu, og 

hjelt vel trúnab vih konung sinn. Líklegt þykir, ab sá 

haíi verií) tilgangur Karlamagnúsar meö þessu, ab Italir 

yrbu því torkennilegri fyrir Grikki, sem þegar skyldu sjá 

á ásýnd þeirra og útliti, ab þeir ættu vib Franka, en ekki 

þá, er áöur bjuggu í Ítalíu. 

þessi háttaskipti ítala, sem Karlamagnús hafbi gjört, 

voru reyndar einkar hagfelld fyrir hann, þar sem hann 

átti í illdsilum vib Bælendinga og Avara, en síban urbu 

þau þó ítölum sjálfum til hins mesta hags og þar næst 

páfanum. Tilskipanir Karlamagnúsar voru þab, sem fyrst 

komu fótunum aptur undir velmegun ítala, því ab upp 

frá þessu komust þeir í samband vib Franka og þjóbverja, 

og af vibskiptum þeirra hlutu Italir happ og heill, í stab 

þess ab vibskipti þeirra vib Grikki, sem þeir höfbu ábur 

haft, höfbu optast nær illar afleibingar fyrir sjálfa þá. En 

páfinn hafbi þann hag á afskiptum Karlamagnúsar af 

ítalíu, ab eptir þetta fór Frankakonungur mjög ab rábum 

hans meb ríkisstjórn í Ítalíu, og gaf álitlegar fasteignir 

til páfastólsins, og um þab var páfanum annast. En vib- 

skipta Karlamagnúsar og páfanna skal síbargetib (sbr. 10.). 

4 



100 

5. Vibureign Karlamagnúsar og Serfcja, 

þegar Karlamagniís var búinn að brjúta undir sig 

Langbarba subur á Ítalíu, og hafbi sigrazt á Söxum norbur 

vib Weser á þýzkalandi, hjelt hann yfir Pýreneafjöll, 

vestur á Spán, bæbi til afe vinna þar lönd undir sig og 

verja kristnina fyrir yfirgangi Serkja, sem höfbu brotib 

mestalla Spán nndir sig öndverðlega á 8. öld, og þröngvab 

kosti hinna kristnu Vestgauta, sem þar höfbust enn vib. 

þessi herför Karlamagnúsar atvikabist á þann hátt, sem 

nú skal getib: A meban hann átti ríkisþingib í Pader- 

born 777, og var ab semja frib vib Saxa, sem áÖur er 

sagt, komu til hans jarlar 2 vestan af Spáni, hjet annar 

þeirra Ibin al Arabi, og hafbi hann verib jarl í Sara- 

(/ossa, enn hinn Abiathar, og var jarl í Haesca. 

Ilafbi Abderahman /., ^rkjahöfbingi í Cordova á 

Spáni, vikib þeim frá völdunl, því hann grunabi þá um 

svik vib sig. En þeir höfbu tekib sig saman um ab 

brjútast undan yfirrábum hans, og leitubu sjer því sjálfir 

libs hjá Karlamagnúsi, því þeir sáu sjer ekkert færi vib 

Abdei'almian, ef þeir skyldu einir vibeigast. Hjetu þeir 

Karlamagnúsi aptur í moti ab ganga honum á hönd og 

gjörast jarlar hans yfir Spáni, ef hann vikli veita þeim 

lib til ab reka Abderaliman af ríkjum. Enginn hlutur 
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gat verifc Karlamagnusi gefefelldari, en nota þetta tækifæri, 

sem honum kom svo óvænt, til ab auka frægb sína og 

veldi, og vernda þó kristnina um leib fyrir einhverjum 

skæbustu fjandmönnum hennar, sem Serkir voru. þurftu 

því jarlarnir ekki ah knjekrjupa konungi lengi um libveizlu, 

og hjet hann þeim þegar ferbinni áriö eptir. 

Frá því Muhamebstruarmenn stofnubu serkneska 

rfkib á Spáni, höfbu þeir átt vib margs konar byltingar 

ab berjast, og stundum lá vib sjálft, ab ríki þeirra kollvarp- 

abist meb öllu. Abderahman Serkjahöfbingi var af þeirri 

konunga-ætt Serkja austan úr Asíu, sem Omaijadar 

köllubust; en þótt þeir brytu mörg lönd undir sig og 

mjög Múhamebstrú, urbu þeir loksins svo óvinsælir af 

þegnum sínum, ab flokkur reis í móti þeim. þab voru 

ættmenn þeir, er Abbasidar nefndust. Fóru þá svo 

leikar meb þeim, ab Abbasidar nábu völdum af 

Omaijödum, og strádrápu þá alla, nema Abderahman; 

hann komst einn undan til Afríku. þaban fór liann 

norbur á Spán eptir orbsending Serkja, sem ábur voru 

þangab komnir, og stofnabi Omaijadaxiki ab nýju í 

Cordova á Spáni, sem hjelzt þar vib frá 755—1041, 

og varb þab aldrei háb Abbasidum, sem sátu ab völdum 

í Asíu um sama leyti. þegar Abderahman kom til 

Spánar, var sá jarl í Cordova, er Jussuf hjet; þann 

jarl rak Abderah?na?i frá yöldum, og gjörbi borgina ab 

abseturstab sínum. þegar Serkir lögbu Spán sunnanvcrba 

undir sig, hörfubu Vestgautar þeir, er ekki vildu þola 

yfirráb Serkja, undan norbur í fjalllendib norbanvert á 

Spáni, og stofnubu þar tvÖ smáríki, í Astúríu og 

Biskayu. Smá saman höfbu þó Vestgautar unnib aptur 

lönd af Serkjum, svo ab þeir áttu land allt subur ab 

íljóti því, er Duro heitir. þó voru þab ekki Vestgautar 

einir, sem Abderahman átti í höggi vib, því ab þar ab 
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auki átti hann aft mæta árásum af þeim sonum Jussufs 

jarls og fylgismönnum þeirra, Márum, sem reist höfbu 

flokk á Spáni, og þar á ofan af herlibi Mansurs, Serkja- 

keisara, er hann sendi austan ur Asíu til hefnda vih 

Abderahman, og rækti í því fornan íjandskap, sem 

veriÖ hafbi meb Abbasidum og Omaijödum. Og þ<5 

varbist Abderahman öllum þessum mötstöbumönnum 

sínum af mestu prýbi. lbin al Arabi, sá er kom í 

libsbón til Karlamagnúsar norbur á þýzkaland, var einmitt 

úr flokki þeirra Jussufs sona, og hafbi Abderahman 

rekib hann frá völdum í Saraf/ossa , fyrir því ab Ibin 

al Arabi hafbi setib á svikrábum vib hann, sem fyr var 

ávikib. 

þegar um vorib 778 safnabi Karlamagnús libi í tvennu 

lagi til þessarar herfarar til Spánar; annab dró hann saman 

um LangbarbalÖnd, Borgund, Provence og þann hluta 

Frankaríkis, er Gautar hÖfbu ábur búib í; enn hitt libib 

dró hann ab sjer um vesturhluta Frankaríkis og Akvítaníu. 

Fyrir því libi var Karlamagnús sjálfur, og hjelt hann 

meb þab subur um Gaskogne, yfir Pýreneafjöll vestan- 

verb subur á Navarra á Spáni, þar tók hann borg 

þá, er Pampelona heitir, meb herhlaupi; eptir þab 

beygbi hann meir til landsuburs, tók Huesca og setti þar 

setulib. Fyrir hinn herinn setti konungur einn hershöfb- 

ingja sinna, og skyldi hann þalda subur um hjerab þab í 

Frankaríki, er Roussillon heitir, yfir Pýreneafjöll austan- 

verb, subur í Catalonia á Spáni. þar tóku þeir borg- 

irnar, Gerona og Barcellona, og komu svo til móts vib 

Karlamagnús hjá Saragossa. Eptir þab átti Karla- 

magnús orustu vib herlib Serkja, og rak þab á flótta, og 

tók síban Saragossa meb herhlaupi; en ábur hafbi 

konungur lagt undir sig allan þann hluta Spánar, sem 

liggur í milli Ebro og Pýreneafjalla. Síban setti liann 
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jarlana, Ibin al Arabi og Abiathar, aptur til valda 

þeirra, er þeir höfbu á&ur haft, og ljet þá vinna sjer 

hollustueifea (ljensei&a), eins og alla þá jarla abra, sem 

honum höfbu til lianda gengib í milli Pýreneafjalla og 

Ebro. þab land allt lagbi hann til Frankaríkis, og kallabi 

-mörkina sponskua. 

þegar Karlamagnus var kominn á fremsta hlunn meb ab 

halda herlibi sfnu subur yíir Ebro, til þess ab leggjaþarmeiri 

lönd undir sig, barst honum sií fregn, ab Saxar hefbu 

gjört uppreist ab nýju, svo ab ekki stæbi vib þeim. Sá 

konungur þá ekki tækt ab dvelja lengur á Spáni, og sneri 

því heimleibis meb libi sínu, þegar hann hafbi gjört þær til- 

skipanir, sem honum þöttu þurfa. Hjelt hann svo norbur 

yfir Pýreneafjöll um dal þann, er Roncevaux (Rongsvó) 

heitir; hann hafa Norbmenn kallab Runsival. í þeim dal 

voru vegarþrengsli svo mikil og einstigi, ab ekki var 

gengt nema fáeinum mönnum í senn, og varb Karla- 

magnus því ab skipta libi sínu. Konungur var meb hinum 

fremstu manna sinna, og komust þeir klaklaust yfir ein- 

stigib og meiri liluti libsins. En á þá, sem aptast fóru, 

rjebust Baskar, er ávallt höfbu verib ótryggir Frönkum, 

þó Lupus, hertogi þeirra, hefbi gengib á hönd Karla- 

magnúsi 769, sem ábur er sagt (2. b). Enda bætti þab 

ekki um, ab Karlamagnús hafbi látib brjóta nibur allar 

víggirbingarnar um Pampelona, höfubstab þeirra, ábur 

en liann fór af Spáni, svo ab þær yrbu ekki uppreistar- 

mönnum ab hlífiskildi síbar meir. Enn var þab eitt, er 

fýsti Baska til þessa, ab bakverbir Franka áttu ab varb- 

veita allt herfangib, sem þeir höfbu tekib í herför þessari, 

og var þab mikib fje. þetta var Böskum fullkunnugt, og 

liÖfbu þeir sent Frönkum leibsÖgumann, er Ganelon 

hjet, og vísabi hariii þeim leib um fjöllin, einmitt þar sem 
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Böskum var hægast aðsóknar, en FrÖnkum verst til varnar. 

Höfbu Baskar því látiö allan meginher Franka fara 

ótálmahan, en rjebust óvörum ab hinum öptustu ofan ur 

háfjöllum, þar sem þeim einum voru allar leibir kunnar. 

Bæbi felldu þeir ofan á Franka eikarboli , og veltu yíir 

þá stórgrýtisbjörgum, og skutu á þá örvum, svo þjett sem 

drífa væri, og umkringdu þá á alla vegu. Var þab hvort- 

tveggja ab Frankar höfbu ekkert undanfæri, og gátu 

lítilli vörn vib komib, þó þeir væru betur ab vopnum 

búnir og vígkænni í orustum en óvinir þeirra, þar sem 

hvorirtveggja stóbu jafnt ab vígi; enda fjellu þeir þar 

nálega aliir, marbir, barbir og helskotnir, því ab megin- 

herinn, sem fyrir fór, vissi ekkert af orustunni, fyr en 

um seinan, og gat því ekkert lib veitt bakvörbunum. Um 

nóttina eptir forbubu Baskar sjer, og annaííhvort leyndust 

eba hjeldu sig þar, sern þeir urbu ekki sóttir, svo ab 

Karlamagnúsi varb ekki aubib ab hefna manna sinna á 

þeim. En Lnpus hertogi hefndi meb þessu áhlaupi bæbi 

dauba Vaifars föbur síns og Húnolds afa síns á 

Frönkum. 

I þessari orustu ljetu Frankar allt herfángib, sem 

þeir höfbu náÖ á Spáni, en Karlamagnus marga hina 

hraustustu manna sinna, og þar á mebal RoIIant (Roland) 

fræga, systurson sinn, er hann hafÖi sett höfÖingja yíir 

þann hluta Frankarfkis, sem Brptatjne heitir, og segja 

skröksögurnar J), ab hann hafi verib einn af tólf jafningjum 

J) pær segja og, at) hann hafl verií) ákaflega mikill vexti; sverí) 

segja þær a() hanu hafi átt, sem Dýrumdal hjet á norræna 

tungu, þaí) kalla Frankasögnr Durant'; þa() var svo gott vopn, 

ab þab tók í sundur marmarastein, og brast þó hvorki 

nje sljdfgaibist. Margt segja sögurþessar frá orustum hans \it 

Serki. Iíorn mikib og hljuUhvellt átti Rollant, og segir sagan, 
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(köppum) Karlamagnúsar. Ofan á þennan úsigur bættist, 

yíirráb Franka urbu mjög völt yfir „mörkinni spönsku“; 

því þrem árum sfóar (771) missti Karlamagnús allt þab 

aPtur, er hann liafbi lagt undir sig af Spáni í þessari 

herför, og af því hann átti öbru ab sinna um þab leyti, 

gat hann ekki snúizt vib ab jafna þann skakka á Serkjum. 

Lobvík syni sínum, er liann hafbi gefib konungsnafn yfir 

Akvítaníu, fúl hann síban á hendur ab ná aptur „mörk- 

inni spönsku“ af Serkjum, og vernda Vestgauta, er voru 

kristnir, fyrir yfirgangi þeirra, og komust Frankar tíbum 
/ 

ab keyptu vib þá í orustum. A meban Karlamagnús átti 

í stríbum vib Avara 793, hafbi hann sent Lobvík konung, 

son sinn, til Ítalíu og áttu þeir bræbur, Pípín Langbarba- 

konungur og Lobvík, ab jafna á Beneventshertoga, er 

gjÖrt hafbi uppreist. Gjörbi þá Hischam 1., Spánar- 

höfbingi, árásir á „mörkina spönskuu, á meban Lobvik var 

hvergi nærri, og lagbi hana undir sig og allar borgir, 

sem Frankar höfbu þar umráb yfir. þó ljet hann ekki 

þar vib lenda; því hann sendi Ab-at-Malik, hershöfbingja 

sinn, norbur ytír Pýreneafjöll norbur í hjerab þab í 

ab þegar hann var orbinn sár í pessari síbustu orustu, hafl 

hann blásib svo ákaft í þab, ab ineginher Karlamagnúsar, sem var 

8 rnílur vegar burtu , hafl heyrt til horrisins , erida hafl 
þá allar hálsæbar Rollants sprungib. Fyrst ritabi munkur 

nokkur á 11. öld sögu Rollants, og laug í hana undrum og 

úsköpum, og því ineb, ab Turpin eba Tilpin, erkibiskup í 

Rheinis, hefbi ritab liana. Eptir þeirri sögu kvab Ariosto, 

þjúbskáld Itala, ágætt kvæbi um Rollant 1516, og kallabi 

„Orlando /'uriosoíþ. e. Rollant hamstola). Hvort sem Rollants 

þætti í Karlamagrnlsar sögu hinni fornu hefur verib suúib á 

norrænu eptir frumriti munks þessa, sern ekki er úlíklegt, þv£ 

mjog er hann fjærri sanni, og sannnefudur .,mnnkadiktur“, eins 

og Karlamagnúsar saga hin forna er. 
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Frankaríki, sem Lamjuedoc heitir, gjörbu Serkir þar 

hin mestu hervirki, eycldu allt sem þeir fóru yfir, og 

brenndu upp lágborgina í Narbonne. þessu fóru þeir 

fram þangab til Vilhjálmur, greifi í Toulouse, kom til 

móts vib þá, átti vib þá snarpa orustu og mannskæba, 

og hrakti þá tvöfalda subur yfir Pýreneafjöll aptur. þegar 

Lobvík konungur kom heim aptur til Akvítaníu, samdi 

hann vopnahlje vib Serki um sinn. 

Af því Karlamagniis fór aldrei sjálfur til Spánar 

eptir þetta, þá skal þab nóg sagt um vibskipti Franka og 

Serkja, ab liversu opt sem Serkir tóku Barcelona og 

abrar borgir, þær er Frankar áttu á Spáni, var hitt þó 

miklu optar ab Frankar höfbu öll yfirráb yfir „mörkinni 

spönskuu, eba nábu henni aptur af Serkjum. Var ])ab einkum, 

eptir þab ab Tlischam var daubur, og Hakem /. varb 

Serkjahöíbingi (795—822); því hann var óvinsæll af 

jörlum sínum, og hófu þeir uppreist í gegn honum meb 

libstyrk Karlamagniisar, er þá sendi Lobvík, son sinn, til 

Spánar, ognábihannborgþeirri, er Lerida heitir, af Serkjum 

799, og sat um Barcelona, þangab til hún gafst upp fyrir 

honum 801. Eptir þab fjekk Karlamagnús Vestgautum 

„mÖrkinaspönskuu til íbubar og forráða. þannig komst allur 

norburhluti Spánar undir urnráb kristinna manna aptur, svo 

sem íljótin, Duro og Ebro, deila löndum til sjávar, og var 

þab bæbi fyrir dugnab Karlamagnúsar og fylgi Gauta, 

sem voru lengi bandamenn Franka eptir þetta. — þegar 

Serkir sáu, ab þeim dugbi ekki ab etja kappi vib Karla- 

magnús á landi, reyndu þeir þab á sjó, og herjubu ekki 

einungis á eyjarnar, Sardiníu og Korsíku, heldur og á 

suburstrendur Frankaríkis. Varb því konungur ab efna 

sjer upp á skipaíiota, og leib þá ekki á löngu, áftur 

greifum Franka lærbist svo sjóhernabur, ab þeir urbu 
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Serkjum þar einnig yfirsterkari; því þeir vörbu ekki 

einungis fyrir Serkjum bæbi Sardiníu og Korsíku, heldur 

unnu þeir og undir Karlamagnus eyjar þær, sem nu liggja 

undir Spán og Baleares heita; þeim eyjum höfbu Serkir 

náí) fáum árum ábur (798). 
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G. Karlamagmis sefar iippreistir og hegnir 

samsærismönn um, 

a) Uppreist Austfranka, Breta1) og TAwr/nybyggja. 

StrR) þau, er Karlamagnds átti við litlendar þjd&ir, 

hafa ekki gefib oss rábrdm til aft geta landa þeirra ab 

neinu hingab til, er hann átti yfir ab ráí)a; þvf herferbir 

hans hafa rekift hver abra, og vjcr höfum orbih ab fylgja 

honum á þeim Öllum, bæhi í moti Söxum og Langbörbum; 

vjer höfum og ekki yfirgefife hann á herferfeinni til Spánar. 

En á öllu þessu tímabili er gengife mefe þögn fram hjá 

því, sem gjörfeist heima í ríki hans, á mefean á þessum 

herferfeum stófe erlendis, og var þar þ<5 ekki kyrrt heldur. — 

Frifeur sá, er Karlamagnus haffei samife vife Saxa 785, 

kom honum því í gdfear þarfir, því þá gat hann varife 

Öllum mannafla sínum til afe sefa uppreistir þær, er komu 

upp árife eptir innan ríkis bæfei hjá Austfrönkum, Bretum 

og Thurimj-b yggj um. 

Sama árife og Berta. do, mdfeir Karlamagnusar, 783, 

‘) Breta kalla jeg þá, er bjuggu í hjerabi J)ví í Frankaríki, er 

Bretagne heitir; þv( þeir voru kynjafeir frá Bretlandi hinu 

forna. 
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gekk hann ab eiga konu þá, er Fastrade hjet; þab var 

íjúröa kona hans. Hún var dottir greifa eins hjá Aust- 

frönkura, sem Ttatold hjet, og er mælt, ab hann hafi 

veri& kynjabur frá hinum fornu heríogum Thiiring- 

^yggja. Karlamagnús sá ekki súlina fyrir konu þessari, 

svo unni hann henni mikið, og mæla þab sumir menn, ah 

hann hafi libib henni ah beita of mildu drambi og ojöfnubi 

vib landa hennar. Reyndar var þab ekki meb öllu ab 

úsekju, því mjög höfbu þeir gjört á hluta hennar og 

jafnvel úvirt liana. En allt ab einu undu höf&ingjar 

Austfranka allilla meingjörbum og hroka drottningar, og 

ab síbustu þoldu þeir hvorugt lengur. Bundust Aust- 

frankar þá í fjelag aí) ráí)a Karlamagnúsi bana. Sá er 

Hartratli nefndur, er mest gekkst fyrir þessu fyrirtæki: 

hann var einhver mestur liöfÖingi Austfranka, og hafbi 

mætt hinu sama af drottningu og afcrir landar hans. 

Hann hafbi reist mikinn fiokk, þegar bert varb um fyrir- 

ætlun þeirra. Var þá Hartrath gripinn og stungin úr 

honum bæbi augun og fleirum þeim kompánum; sumir 

fúru útlægir frá öllu sínu. Sumir hjeldu svo fast á fyrir- 

ætlun sinni, ab þeir vildu heldur lífib láta, en upp gefast 

vib svo búib; voru þeir þá höggnir, en þú ekki fyr, en 

konungur hafbi látib rannsaka allan málavöxt á ríkis- 

þingi í IVorms 786. þeim Austfrönkum, er minni þátt 

höfbu tekib í samblæstri þessum, gaf Karlamagnús upp 

allar sakir vib sig, en ríkara lagbi hann á vib þá um 

trúnaÖ og hollustu viÖ sig, en áÖur. 

Á ríkisþing þaí>, sem nú var getiö aÖ Karlamagnús 

hefÖi lialdiÖ í Worms 786, til aö rannsaka málefni Aust- 

franka, kornu einnig hinir æÖstu höföingjar Breta, er 

og höföu rofiö hoIIustueiÖa sína viÖ konung, en voru nú 

kúgaÖir aptur til hlýöni. Á meÖan Karlamagnús átti 
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fullt í fangi meb Saxa, höfbu Bretar legib á því Iiíalagi 

ab brjotast undan yfirrábum Franka, og hjeldu fyrir þeim 

skatti, er þeir áttu ab greiba. Karlamagnus sendi því 

hirbbrita sinn, þann er Adolf' hjet, hann var hertogi 
ab tign, meb miklu libi til Bretagne, og tókst honum för 

su svo heppilega, ab hann vann konungi þar allt til 

handa, og mátti fremur kalla för hans gamanferb en her- 
ferb, því ab hann vann hvern sigurinn á fætur öbrum. 

Brást Bretum þá heldur en ekki bogalistin, því ab nú 

urbu þeir ab sverja Karlamagnúsi tninabareiba ab nýju í 
Worms, og selja honum gisla fyrir trúnabi þeirra. Allt 

ab einu uxbu Bretar ekki tryggir konungi sinum fyr en 
árib 799, þvf þá braut Karlamagnús þá meb öllu 

undir sig; er og líkast til, ab þá hafi hann skipab 

yfir þá greifa af Frankaættum, því lengi höfbu þeir kosib 

sjer konunga af eigin ættum sínum, og áttu þeir ab vera 
hábir Frankakonungum, en misjafnt hafbi hollusta þeirra 

gefizt, sem nú var sagt. 
Eins og kvennmabur var undirrút ospekta þeirra, er 

urbu meb Austfrönkum, eins gaf önnur kona tilefni til 
uppreistar meb Thui'imj-byggjum um sama leyti. Tignar- 

mabur nokkur í Thuring hafbi lieitib göfgum manni hjá 

Austfrönkum dóttur sinni fyrir konu ; en þegar á átti ab 
herba, og maburinn vitjabi meyjarmálanna, brá Thúring- 

bygginn orb sfn vib hann, og synjabi honum konunnar. 
Manninum þotti sjer bæbi misbobib í því og minnkun gjörb 

og bab Karlamagnús ab rjetta hluta sinn. Konungur hjet 
honum því, og hútabi 77/uringbyggjanum hörbu, ef 

hann efndi ekki öll orb sín um meyjarmálin. Thvring- 
bygginn æsti þá alla landa sína til uppreistar í gegn kon- 

ungi. Sumir Austfrankar og Hessenbygglax gripu 
einnig til vopna meb þeim. En þegar uppreistarmönnum 
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kom sú fregn, ab Karlamagnús færi á hendur þeim meí) 

miklu libi, rufu þeir skjótt sambandib, og tvístrubust víbs 

vegar. Nokkrir þeirra leitubu sjer trausts í Fulda klaustri, 

þar sem bein hins helga Bonifacius voru geymd, og 

hug&u þeir sjer þaf) helzt til bjargar, og ab Karlamagnús 

mundi gefa þeim grib sakir dýrlings þessa. En konungur 

hjet þeim því einu, ab hann skyldi engan áfellisdúm yfir 

þá ganga láta, fyr en mál þeirra væri rannsakab til 

hlítar, og urbu þeir ab leggja mál sín á konungs dóm. 

Nokkrir uppreistarmanna vildu alls ekki ganga vib sökum 

þeim, sem á þá voru bornar; en einn þeirra var svo 

ósvífinn, ab hann lýsti því yfir í heyrenda hljóbi, ab 

Frankakonungur mundi ekki komast lífs vestur yíir Kín 

aptur, hefbu allir uppreistarmenn orbib á eitt sáttir og 

viljab sínum rábum framfara. Karlamagnus gJÖrbi for- 

gangsmenn upphlaups þessa útlæga af eignum þeirra, og 

suma þeirra subur á Ítalíu, en suma ljet hann setjast ab 

í Frankaríki; margir þeirra voru og blindabir, og eignir 

þeirra gjörbar upptækar. 

b) Samsæri Pípíns kroppinbaks. 

Á meban Karlamagnús sat í Regerisburg um vet- 

urinn 791-92, kom upp samsæri í móti honum, sem 

ásamt öbru hepti huga hans ab halda á fram stríbinu vib 

Avara, og aflabi honum því meiri áhyggju, sein hann 

átti þess síbur von af eigin syni sínum. Svo var mál 

meb vexti, ab ábur en Karlamagnús hafbi kvongazt ab 

lögum, hafbi hann átt son einn vib konu þeirri, er Hamil- 

trude hjet, sá sonur hans hjet Pípín. Hann var fríbur 

niabur ásýndum, en í vexti var hann líkastur því, sem 
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dvergur væri, og haffei kryppu mikla og Ijóta á herbum, 

og því var hann „kroppinbakuru kallabur. þab var 

hvorttveggja, ab hann hafbi fáa þá kosti, er karlmann 

máttu prýba, nema yfirlitinn einn, enda haf&i hann litib 

ástfóstur af Fastrade, stjúpmóbur sinni, og er þab mál 

manna, ab hun hafi verib þess ollandi, ab fabir hans fjekk 

honum ekkert land til forrába, sem hinum yngri sonum 

sínum, Pípín og Lobvfk, er hann hafbi þegar 10 árum 

ábur gjört ab konungum, Pípín yfir Langbarbaríkinu á 

Ítalíu, en Lobvík yfir Akvítaníu, en Karli syni sínum 

ætlabi hann Nevstríu. En hitt er þó líkara, ab Karla- 

maguúsi hafi þótt hann ókonunglegur, og betur unnab 

arfbornum sonum sínum ríkis en honum; en J)ab Ijek þó 

Pípín kroppinbak helzt í hug ab fá lönd til forrába. Ekki 

er þess getib, ab kröfur Pípíns til rfkis hafi þótt ógildar, 

fyrir því ab hann væri óskilgetinn, því ab frá því fyrsta 

ab Frankar höfbu stofnab ríki sitt í Gallíu, var þab alltítt 

ab launsynir tækju bæbi konungdóm og önnur völd eptir 

febur sína. Og þess sárar sveib Pípín, ab hann var 

gjörbur svo afskipta fyrir hinum yngri bræbrum sínum. 

Sigursæld föbur hans magnabi og þessa löngun enn meir 

í brjósti hans, því ab honum virtist þab ekki meira en 

fjöbur af fati föbur sfns, þó ab liann fengi sjer einnig 

land til umrába, þar sem Karlamagnús ætti ráb á svo * 
mörgum. Aþessari hugsun Pípíns ólu vinir hans enn meir; þeir 

leyddu honum fyrir sjónir, hversu hægt honummundi veita ab 

ná rjettisínum, er þeirnefndu svo, þar sem Hartrath, Aust- 

frankagreifi, hefbi ekki átt langt í land meb ab koma fram 

viblíkri fyrirætlun fyrir fáum árum; og mundi honum ekki 

mibur takast, sem væri rjett til ríkis borinn. þeir töldu honum 

og trú um, ab þetta mætti því heldur takast, sem For 

stradc drottning hefbi egnt fiesta höfbingja í ríkinu upp 
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í m<5ti sjer og konungi meb ofdrambi sinu og grimmd, 

og þar ab auki mundu allir hinir fyrri fylgismenn 

Hartraths greifa, þeir er utlægir urbu, fylla biklaust 

flokk hans. 

þab gat ekki hjá því farib, ab Pípín gengist ekki 

hugur vib gyllingum þessum. Honum haf&i lengi verib 

lítib um stjupu sína, og oskaði henni ofan undir allar 

hellur, og því megnara varb hatur hans á henni, því 

meir sem hann hjelt ab sii stund nálgabist, sem hann 

gæti náb hefndum á henni. Af því ab Karlamagnús 

hafbi ásett sjer ab sitja í Regensburg þennan vetur 

(791—92), sem síbar mun getib (8. b), gjörbi hann 

drottningu orb ab koma þangab, og for hún þegar og 

allir náungar konungs meb henni austur þangab ; en Pípín 

kroppinbakur gjorbi sjer upp veiki, til ab komast hjá því 

ab fylgja stjúpu sinni. þegar enginn af ættmönnum kon- 

ungs var Pípín lengur til fyrirstöbu, þar sem öll hirbin 

var austur á Bælandi, gat hann í tomi tekib ráb sín 

saman vib fylgismenn sína. Skjdtt sáu þeir þab, ab engu 

mundu þeir fá framgengt, ef þeir beittu ofbeldi, svo ab 

þeir lögbu hin vibbjdbslegustu fjörráb konungi sjálfum og 

sonum hans þremur, er þeir ætlubu ab myrba. Slík 

hætta var hinum volduga sigurvegara svo margra þjdba 

búin af eigin syni sínum, hefbi honum og kompánum 

hans tekizt ab framkvæma níbingsverk sitt. En af hend- 

ingu vildi svo vel til, ab allt varb bert um fyrirætlun 

þeirra fullsnemma. 

Samsærismenn Pípíns áttu einhvern dag fund meb 

sjer í kirkju einni, til ab bera ráb sfn saman um fyrir- 

ætlun sína. En ábur en þeir slitu fundinum, kom þeim 

sú varúb í hug, er þeir 11617)11 átt ab hafa, ábur en þeir 

fdru ab hreifa málum sínum. þeir leitubu grandgæfilega 

8 



um alla kirkjuna, til ab vita, hvort enginn hefbi stabib á 

hleri. Og ab síbustu fundu þeir munk nokkurn undir 

altari einu, sem haf&i heyrt allar vibræbur þeirra. þeir 

leitubu þá rábs, hvort ekki skyldi drepa munkinn, og 

þdtti mörgum þab óhultast; en fyrir þvf ab opt leikur 

hugur manna á tveim áttum, þegar menn hafa eitthvert 

stórræbi meb höndum, þá var þab einnig hjer ofan 

á, og urbu þeir allir á þab sáttir ab lokunum ab 

ódrengilegt væri ab níbast á einum manni, er þeir 

ættu alls kostar vib, og drepa hann. þeir ljetu sjer því 

iynda ab taka af honum eiba, ab hann skyldi engum 

manni bert gjöra um launráb þeirra. En varla höfbu 

þeir sleppt hendi af honum, fyr en hann sá, hversu 

óskilt sjer var ab rækja þann naubungareib, er hann hafbi 

svarib fjörrábsmönnnm konungs síns. Hann hjelt því hib 

hvatasta á konungs fund, og fór bæbi nætur og daga unz 

hann kom austur til Rrf/ensburr/. Var þab um nótt, 

er hann kom þangab, og var konungur í fasta svefni; bab 

munkurinn varbmenn konungs ab vekja hann, því ab 

sjer bæri naubsyn til ab ná fundi hans hib brábasta. 

Var þá konungur vakinn, og sagbi munkurinn honum 

allt um banaráb þau, er Pípín kroppinbakur, sonur 
Í 

hans, byggi honum og drottningu og bræbrum sínum. 

Munkur þessi hjet Tardulf og var kynjabur frá Lang- 

börbum, og er þab skilt, ab nafns þess manns sje 

lengi getib, sem frelsabi Frankaríki í þetta sinn frá 

hábung og stjórnleysi. Konungur fjekk honum síban 

ab launum trúleiks síns ábótaklaustrib St. Denis til 

forrába. 

Konung rak í rogastanz, þegar hann heyrbi þessi 

tíbindi, og ljet þegar gripa Pípín og alla samsærismenn 

hans, setja þá í fjötur og færa fyrir dóm allra ríkisstjett- 

anna. Síban var sá dómur upp kvebinn yíir þeim, ab 
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nokkrir voru drepnir, og aðrir gjörbir utlægir, en Pípfn 

írunikvöbull alls samsærisins, var krúnurakabur og settur 

1 klaustur þab, er Priim hjet; þar lauk hann æíi sinni 

alldauflega 811. Fastrade do á undan honum í FYank- 

furt (794); ekki varb hún mönnum mjög harmdauha, því 

afe fyrir sakir drambs hennar höfbu Austfrankar hafih 

uppreistina (786), og grimmd hennar hafa menn kennt 

þab, ab Pfpín kroppinbakur bjó föbur sfnum fjörráb, og 

þar á oí'an er mælt ab hún hafi komib konungi til sumra 

þeirra hluta, er bökubu honum úvinsæld af þegnum hans, 

en henni sjálfri hatur. 

s 
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7. Vibureign Karlamagnúsar og Thassilos, 
Bælandshertoga. 

a) Frá Bælendingum og Thassilo til þess 786. 

þegar vjer yfirförum í huganum sögu Karlamagn- 

usar og afreksverk hans fram ab árinu 787, þar sem 

hann er búinn aÖ þagga uppreistir á 4 stöbum í ríki 

sínu (sjá 3 þeirra í 6. a), búinn ab fara herföriua til 

Spánar (778), og 4 ferbir subur á Ítalíu (773, 776, 780, 

787) *) og brjóta LangbarbaríkiÖ undir sig, búinn afe fara 

10 herferSir á hendur Söxum á 13 árum (772—785), og 

semja friö vib þá 785; — þegar vjer rennum liuga 

vorum yfir öll þessi stríb, sjáum vjer, aÖ þau eru mörg 

þeirra mjög samfara hvert öbru, og vjer gjörum oss , ef 

til vill, í grun, ab nú muni Karlamagnús taka hvíld um 

stund; ab minnsta kosti virbist oss eblilegt, ab hann hefbi 

þurft hennar meb, á meban Saxar Ijetu ekki til sín taka 

aptur (frá 785—792). En þab var öbru nær; einmitt 

sama árib sem hann kúgabi Arighis Benpventshertoga 
(787), byrjabi hann ab leggja Bæland undir sig; því ab 

') þetta ár brant Karlamagnús Arifj/ris undir sig, sem var ?á •*., 

er haflb hafbi uppreist í löndum Karlamagnusar Tötí. 
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eins og Langbarbastrfóin voru samfara Saxastríbunum, 

eins voru þau hin beinasta undirrót til deilda þeirra, 

Karlamagnusar og Thassilos hertoga, um Bæland. En 

ábur en vjer komum til abalefnisins, verbur ab geta í 

fám orbum uppruna og ástands Bælendinga ab fornu. 

Bælendingar voru komnir af sama kynþætti og Ali- 

menn: þeir voru af ættum Sveva hinna fornu, og sýnir 

þab bæbi tunga þeirra og lög o. s. frv. þegar Bælendingar 

losnubu undan yíirrábum Austgauta, urbu þeir hábir 

Frönkum í Astrasíu (hjer um bil 536—540), en þó 

rjebu yfir þeim hertogar innlendir; ættbogi þeirra var 

kallabur A(jilolfin(ja-ætt. Hertogar þessir voru reyndar 

ljensþiggendur Franka, en þó hjeldu Bælendingar hinni 

fornu stjórnarlögun sinni óbreyttri. Lönd þeirra lágu í 

millum Lecli-éiX og Enns-ár, Dónár og Alpafjalla. Bæ- 

lendingar höfbu orbib lijer um bil samlerba öbrum þjób- 

verjum í menntun þeirri, sem þá tíbkabist. Snemma 

höfbu þeir tekib vib kristni, en hún kulnabi smá saman út 

aptur, þangab til þeir Rupertus, Corbinianus, Emme- 

ranus og abrir trúbobendur kenndu þeim hana ab nýju, 

og þó einkum Bonifcicius (sbr. 1. c), sem kom á hjá 

þeim klerkaveldi, og vib þab varb landib frjálsara ab 

sumu leyti, en ab öbru levti hábara Frönkum. — Tíbum 

voru þar styrjaldir miklar, þvf ab liertogarnir í Akvítaníu, 

vildu vera sjer um alla hluti sjálfrábir fyrir Karlungum: 

Pípín eldra, Karli Dlartell og Pípfn konungi. þegar 

hertogaskipti urbu á Bælandi, varb sá, er vib tók, ab vinna 

Frankakonungum hollustueiba, og eins hafbi Thassilo 

II-1) gjört á ríkisþingi því, er Pípfn konungur hjelt í 

Compief/ne 757. Thassilo hafbi ekki ab eins svarib 

'.) Jerrer kallar haun Thassilo III. 
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Pípín hollustu, heldur og báfcum sonum hans, Karla- 

magnusi og Karlmanni. Eptir þaí) hafÖi Pípín konungur 

Thassilo, systurson sinn, 4 ár vib hirb sína, því þá 

voru foreldrar T/iassilos nýdaubir, en Thassilo enn barn 

ab aldri. Ljekust þeir Karlamagnus og hann þá barn- 

leikum vib, því ab áhöld voru um aldur þeirra, og fjell 

vel á meb þeim. Pípín konungur vandi Thassilo vib 

hernab eins og þá sonu sína, og hafbi hann meb sjer á 

herferbum. En þegar Pípín fór 4. herförina í móti 

Akvítönum (760), gjörbi Tliassilo sjer upp veiki, og 

hvarf burt ur herbiibum móburbróbur síns, svo ab enginn 

vissi. Ekki linnti hann fyr ferbum sfnum, en hann kom 

fram austur á Bælandi. Gekk honum þab mest til, ab 

honum þótti Pípín níbast á Bælendingum; en nú tók 

Thassilo sjálfur þar öll umráb, og ljet gefa sjer kon- 

ungsnafn, kvab hann ljenseib sinn ógildan, og kallabi 

hann óvita eba naubungareib, síban gekk liann ab eiga 

Luitberc/e^ dóttur Desiderius Langbarbakonungs. þessar 

tiltektir Thassilos þóttu Pípín svo ískyggilegar, ab hann 

lýsti hann óheimildarmann ab hertogadæminu í Worms 

763, og árib eptir stefndi hann Thassilo til fundar vib 

sig í sömu borg. Thassilo vænti sjer einskis góbs af 

móburbróbur sínum, og fjekk af páfa ab bibja sjer griba 

hjá Pípín. þó þorbi Thassilo ekki annab, en hlýbnast 

orbsending konungs, og* fór til Worms. Kom þá svo 

bæbi fyrir árnabarorb páfa og fribmæling Thassilos sjálfs, 

ab Pípín konungur ljet hann i »alda hertogadæminu, en 

hollustueib tók hann af honum ab nýju. 

þó fór því fjærri, ab Thassilo væri hugfastur holl- 

ustueibur sá, er hann hafbi unnib Pípín konungi, því 2 

árum eptir lát Pipíns (770) er þess getib, ab Berta, móbir 

Karlamagnúsar, hati farib austur á Bæland á fund Thas- 

si/os, til ab koma lionum til hlýbni vib þá syni hennar, 
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Karlamagnus og Karlmann, er þá sátu báfcir ab ríkjum 

en engu fjekk hun áorkab vib Thassilo. Af því Karla- 

niagnus átti í ærib rnörg horn ab líta hinn fyrra hluta 

ríkisstjörnar sinnar, bæbi utan ríkis og innan, sera ábur er 

sagt, vildi hann heldur, ab Tliassilo rjebi einn Bælandi, 

en liefja ófrib vib hann, á meban konungur gat ekki 

neytt alls mannafla síns, og ljet þvf, sern hann sæji ekki, 

ab Thassiio var eins sjálfrábur í stjórn sinni, eins og 

Agilolfingar, forfebur hans, höfbu verib, ábur en þeir 

urbu hábir Frönkum. Thassilo lijelt lögþing og skipabi 

lög og landsrjett bæbi í andlegum málum og veraldlegum, 

og setti Theodo, son sinn, til samstjórnar meb sjer. 

Hann vildi og brjóta undir sig Slava þá, er bjuggu í 

Kárnthen, og kom honum ekki til hugar ab leita sam- 

þykkis um þá fyrirætlun sína til Frankakonungs. 

Samt sem ábur dirfbist Thassilo þó ekki ab þver- 

skallast vib útbobi Karlamagnúsar, og varb jafnvel ab 

veita honum lib í móti Desiderius, tengdafóbur sínum. 

En stríb Karlamagnúsar vib Desiderius varb þó einmitt 

tilefni til þess, ab hvor trúbi öbrum verr eptir en ábur, 

Karlamagnús og Thassilo; því ab Karlamagnús óttabist, 

ab Thassiio mundi taka upp þykkjuna fyrir tengdaföbur 

sinn, er Karlamagnús hafbi rekib frá ríkjum og sett í 

klaustur, og voru til þess nógar líkur, og þab þó helzt, 

ab Thassilo vildi engra ljensskyldna gæta vib Karla- 

magnús upp frá því, ab hann hafbi lagt undir sig Lang- 

barbaríki; enda er mælt, ab kona Thassiíos hafl lítib 

bætt vináttu þeirra, og ab hún hafi eggjab mann sinn til 

rnótþróa vib Karlamagnús. 

Á rneban Karlamagnús sat páska í Rómaborg 781, 

bar liann ráb sín saman vib fladrianas páfa um Ihassiio, 

og rjebst þab þá af meb þeirn, ab kúga liann til hlýbni. 

En Karlamagnús fór kænlega ab þessu, eins og honum 
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var allvel lagib, þegar hann vildi þab vib hafa, og þegar 

hann þóttist ekki hafa fullar krofur til; því þá ljezt hann 

vilja fara því einu fram, sem sanngirni og drenglyndi 

væri sambobib. Hann lagbi því undir vib Fladriamis 

páfa, ab hann skyldi senda menn á fund Thassilos, og 

rába honum til ab koma tafarlaust á ríkisþing þab, er 

konungur hafbi fyrirbúizt ab halda í Worms þetta ár 

(781), til ab sverja honum þar hollustueiba, eins og hann 

hafbi ábur svarib Pípín konungi, föbur hans. Pátinn 

gjörbi, eins og Karlamagnús hafbi fyrir mælt, og sendi 2 

menn til Thassilos, meb þeim foru og 2 konungsmenn, 

og eru til þess nefndir Richolf hirbdjákni og Ebcrhard, 

yfirbyrli Karlamagnúsar. Bæbi af því ab þessi orðsending 

kom frá páfa, og ab sendimenn voru mælskir og mjúk- 

málir vib Thassi.Jo, og þab hib þribja, ab hertoginn sá 

sjer ekki fært ab færast lengur undan skyldum sínum vib 

konung, hjet hann ab koma á fund Karlamagnúsar og 

hylla hann, en farargrib túk hann af sendimönnum fyrir 

sig fram og aptur. Efndi hann og ])au orb sín vel, seldi 

konungi 12 gisla, og vann honum eiba til trúnabar. 

Gjörbi Thassilo þetta mest í þeirri von, ab hann huggabi 

sig vib, ab þo liann yrbi ab brjóta odd af oflæti sínu í 

þetta sinn, og ganga til handa konungi, þá mundi hann 

síbar fá færi á ab brjótast nndan yflrrábum hans. ThassiJo 

hafbi og getib rjett í vonirnar, því ab Karlamagnús átti 

enn 4 ár samfleytt í stríbum vib Saxa, þangab til frib- 

urinn komst á meb honum og þeim 785. þar á eptir 

átti hann enn ab sefa uppreistir í ríki sínu, sem hömlubu 

honum því nær frá öllum afskiptum af Bælandi 5. árib. 
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b) Karlamagmis sviptir Thassilo völduvn og leggur 

Bæland undir sig. 

Karlamagniis liafbi bobab Thassilo hertoga á ríkis- 

þing þab, er hann hjelt í Worms 786, þar sem hann 

ljet dæma uppreistarmál Austíranka og Thiirim/-byggja, 

sem ábur er sagt (sbr. 6. a). En Thassilo kom ekki, 

og veturinn eptir (786—787), sem Karlamagnús sat 

subur á Ítalíu, og var ab sefa úeirbir þær, sem Arif/his 

Befíeventshertogl, svili Thassilos og bandamabur, hafbi 

vakib, gjörbi hann tilraun til ab ná aptur frelsi sínu til 

fulls; því ab hann bjóst vib, ab Karlamagnús mundi 

koma meb her á hendur sjer, þegar liann hefbi kúgab 

Arif/his hertoga, en treysti ekki libsaíla sjálfs sín, ef til 

þeirra kasta kæmi. Var honum því allt um æbi ab reyna 

til ab fresta árás Karlamagnúsar, þangab til honum kæmi 

hjálp frá Grikkjakeisara, sem ávalit hafbi viljab styrkja 

Ade/f/is, mág Thassilos, til ríkis aptur á Ítalíu, og frá 

Avörum, nágrönnum sínum ab austanverbu, er hann hafbi 

fengib til libs vib sig, og lagt svo undir, ab þeir skyldu 

rábast inn í lönd Karlamagnúsar í ftalíu (.Friaul). þessar 

tiltektir Thassilos urbu honum einmitt til falls. Hann 

vissi, ab Karlamíignús mundi halda páska í Romaborg 

787, og liann fór nærri um þab, ab konungur mundi 

einskis manns árnab virba sjer til líknar, nema páfans, 

og tók því þab ráb, ab leita sjer trausts hjá honum, og 

sendi til hans 2 andlegrar stjettar menn, erkibiskupinn í 

Salzburf/ og ábotann frá Mondsee, til ab bibja sjer 

griba hjá Karlamagnúsi. Páfinn tók þessum sendimönnum 

hertogans svo blíblega í fyrstu, ab þeir voru fulltrúa 

um, ab þeir mundu fá hin æskilegustu erindislok. En 

því mcir brá þeim í brún, þegar þess var krafizt af þeim 

uieb ofstækju mikilli, ab þeir skyldu gjöra bert um fyrir- 
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ætlun Tassilos og skaplyndi hans til konungs, og ab þeir 

skyldu ábyrgjast hollustu hans vib Karlamagnús. Til 

þess þottust þeir ekkert urnbob hafa af Thassilo; þeir 

gjörbu og ekki uppskátt, hvab hertoginn ætlabist fyrir, 

hvernig sem páfinn ognabi þeim og hertoganum sjálfum 

meb bannsetningum. En þegar sendimenn hertogans vildu 

ekkert uppi láta allt ab einu, og kvábust vera ab eins 

sendir til ab bera hertoganum aptur svör páfans og 

konungs, sáu þeir Hadrianus og Karlamagnús, hversu 

ótryggilega um allt var búib; varb páfinn þá svo reibur 

gabbi hertogans, ab hann bannsetti harm og alla fylgismenn 

hans og sendimennina, og Ijet þá síban frá sjer fara. 

Eptir þetta hjelt Karlamagnús hib hvatasta norbur 

yfir AlpafjÖll, því ab hann hafbi allar ástæbur til ab 

ottast, ab Thassilo mundi ætla ab sækja rjett sinn meb 

oddi og egg, og þotti því ráblegast ab verba fyrri til. 

Síban stefndi konungur ríkisþing fjölmennt í Worms 787; 

á því þingi leitabi hann sjer rábs, hvab gjöra skyldi vib 

Thassilo, og var þab ])á afrábib, ab fara ab honum meb 

öllu því libi, er tilfengist, og var svo gjört. Karla- 

magnús dro saman lib í 3 áttum, og stefndi öllu til J3æ- 

lands: I einum flokkinum voru Langbarbar ogltalir; fyrir 

þeim var Pípín konungur, skyldi hann halda því libi frá 

Bo zen til Trident; þo Ijet Karlamagnús skilja eptir 

nokkurt lib á Nebri-Ítalíu til vonar og vara, ef Ade/f/is, 

mágur Thassilos, kynni ab leita þar á meb libstyrk 

Grikkjakeisara. í öbrum flokkinum voru Saxar, Thúring- 

byggjar og Austfrankar; fyrir þvi libi var Karl konungsson, 

og for hann meb þab yfir Doná hjá Pfórimjen. En fyrir 

3. flokkinum var konungur sjálfur, þab var meginherinn, 

og for hann meb þab lib austur yfir Lech-(\ hjá Agsborg. 

þegar Karlamagnús hafbi þannig umkringt Bæland meb 

úvígum her á allar hlibar, átti Thassilo um tvo kosti ab 
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velja, annabhvort ab geíast upp fyrir honurn, eba láta 

skríba til skara, og verjast til hins ftrasta meb þeim 

Bælendingum, sem honum vildu fylgja; því ah margir 

þeirra höfbu ))egar geíizt upp fyrir Karlamagnusi, bæbi 

vegna þess ab þeir sáu, vib hvílíkt ofurefli var ab eiga, 

og svo hins, ab þeir óttubust bannsetning páfans, ef þeir 

veittu Thassi/o fylgi ])aban í frá. Tók þá Thassilo 

þann, er vildari var; því ab þó hann hefbi hugmabur 

verib og bardagamabur, sem síbur en ekki var, var honum 

bróburbani biíinn, og verra gat honum ekki til viljab, 

hvort sem var. I októbermánubi 787 kom Thassi/o á 

fund Karlamagnusar hjá Lech-k eptir orbsending hans, 

fjekk honum hertogastaf sinn, fjell honum til fóta, og bab 

hann fyrirgefningar á mótgjörbum sínum og eibrofum. 

Gekkst þá Karlamagnúsi svo hugur vib mótlæti frænda 

síns og fornvinar, ab hann gaf hertoganum ekki einungis 

upp allar sektir og sakir, heldur seldi honum aptur ab 

nýju hertogadæmib ab ljeni. þó varb Thassi/o ab selja 

konungi 12 gisla og Thvodo, son sinn, hinn þrettánda, 

hinir voru allir mikils háttar menn og tignir ab ættum. 

þessu næst rauf Karlamagnús leibangurinn og Ijet 

libib fara heimleibis frá Bælandi, en þó trúbi hann ekki 

Thassi/o betur en svo, ab hann sat í stobrænu vib liann 

um veturinn eptir í hige/heim, því ab þar átti konungur 

höll fagra og mikla, og sjást enn í dag leifar hennar, 

og eru þab rústir einar1); í þeirri borg hjelt konungur 

tíbum biskupaþing og ríkisþing. En fyrir því ab Karla- 

magnús hafbi verib um hríb íjarlægur SÖxum , fóru þeir 

ab brydda á óeirbum ab nýju, og varb hann þá ab hafa 

hugann á ab sefa þær. þetta tækifæri nýtti Thassilo sjer, 

*) Höll þessi var byggb á 100 súhiin úr forngrýti og marmara, 

og var þar 3. helztur abseturstabur Karlamaguúsar. 
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til ab reyna í hinnsta sinni ab brjótast undan yfirrábum 

Karlamagnúsar. Af því ab Thassilo var mabur hverf- 

lyndur og talhlýbinn, átti kona hans því hægra meb ab 

telja hann á afc reynast útrúr lánardrottni sínum, því ab 

hún hatabi Franka af huga og sál, og notabi sjerhvert 

tækifæri til ab egna mann sinn upp í móti þeim; af því 

ab hún gjörbi sjer í grun, ab bæbi kynni Thassilo ab 

geta náb frelsi sínu og styrkt síban Adelgis til ríkis yfir 

Langbörbum aptur meb libsafla Grikkjakeisara. I því 

skyni gjörbi Thassilo samtök vib þá Langbarba, sem enn 

undu illa yfirrábum útlends konungs, og vib Irene, Grikkja- 

drottningu, og æsti þar á ofan Avara til ab gjöra her- 

hlaup á FriauL þo samtök þessi færu öll meb mikilli 

leynd, gátu þau allt ab einu ekki dulizt til lengdar fyrir 

Karlamagnúsi, og þegnar Thassilos sjálfs gjörbu konungi 

beran samblásturinn nogu snemma. Um vorib 788 stefndi 

Karlamagnús ríkisþing fjölmennt í Ingel/ieim, og bobabi 

þangab Thassilo. Hann hlýddi orbsending konungs og 

kom á þingib, og Ijet sem hann væri alls okvíbinn og 

Öruggur; því ab hann gjörbi sjer í hug, ab Karlamagnúsi 

hefbi engin njúsn komib um svik sín og rábabrugg. 

Honum brá því heldur en ekki, þegar konungur baub 

tignarmanni einum ab grípa hann, obar en hertoginn var 

kominn í augsýn konungs, og þegar hann heyrbi, ab 

Bælendingar sjálfir kærbu hann um landráb og drottinssvik, 

og hann gat ekki borib þab af sjer, ab hann hefbi setib 

á svikrábum vib konung um veturinn, ab hann hefbi 

leitast vib ab fara á bak vib trúnabarmenn konungs meb 

rábagjörbir sínar, ab hann hefbi verib svo ósvífinn, ab 

segja, ab hann vildi heldur láta syni sína alla, en þola 

yfirráb Karlamagnúsar, og ab hann hefbi hlýtt í því 

rábum konu sinnar, ab æsa Avara til stríbs vib konung 

sinn. Eptir allan þennan áburb dæmdu ríkisþingsmenn, 
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a,b höggya skyldi Thassilo, ekki einungis vegna eibrofs 

hans vib Karlamagnus og þessara síhustu tiltekta hans, 

heldur og hins, ah hann hafhi leynzt burt ur herbubum 

Pípíns konungs, og ekki tekib orblof af honum sem fyr 

segir (sbr. 1. b); því ab vib slíkum afglöpum lá líftjón 

eptir lögum Franka. 

Varb þá Thassilo ab selja Karlamagnusi ab fullu 

og föstu hertogastaf sinn aptur, og afsala sjer öllum 

yíirrábum á Bælandi, er konungur lagbi nú undir Franka- 

ríki. þetta hvorttveggja varb hann ab gjöra krjúpandi 

fyrir knjám konungs. En þegar átti ab framkvæma á 

bonum daubadominn, minntist Karlamagnús frændsemi 

þeirrar, er meb þeim var, og gaf ThassUo líf, en setti 

hann í klausturx), eins og hann hafbi ábur gjört vib 

Desiderius, tengdafobur hans; því ab svo er ab sjá, 

sem klaustur hafi á þeim öldum verib höfb fyrir dýílissur. 

Síban var tekinn allur hertogaskrúbinn af Thassi/o, og 

hann færbur í munkakápu, og var hann þess ekki ofús; 

en hitt sveib honum sárara, ab klippa skyldi skegg hans 

og krúnuraka þar í höllinni f Imjeíheim, í augsýn allra 

þeirra tignarmanna, sem þar voru saman komnir, og vægbi 

konungur honum einnig vib þeirri vanvirbu fyrir grátbeibni 

Tliassilos. Eptir þab var hann sendur í klaustur þab, 

sem nefndist St. Goar, og ættmenn hans allir, synir 

lians fimm og dætur tvær. þab segja sumir menn, ab 

Luitberge, kona hans, hafi verib sett í klaustur vestur 

á Frankaríki, og þar hart haldin; enda hafbi hún átt illan 

J) Krause segir, ab Thassilo hafi fremur átt að þakka þab 

rfkisþingsmönnunum bælenzku, en mildi Karlainagmlsar, ab 

hann hjelt íífi, því ab Bælendingar hafi krafizt þess, ab hann 

væri dæmdur eptir þeirra lögum; en ab í þeim lögum hafi 

verið lögb klausturvist vib landrábasök. 
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hlut ab málum þeirra Karlamagnusar og Thassilos, og 

var bæði drambsöm og hefnigjörn. þö kom Tkassilo 

einu sinni eptir þetta á almannafæri, ekki til ab bera 

vopn á móti Karlamagnusi, eins og Hunold hertogi, 

heldur í munkakápunni, eins og örvasa mabur, sem saddur 

er orbinn lífdaganna. En þab var á biskupaþinginu mikla, 

sem Karlamagnus hjelt 1 Frankfurt 794. Játafci Thassilo 

þar enn í heyrenda hljóbi, a6 liann heffti unnib sjer til 

óhelgis, bab konung grátandi fyrirgefningar, og fól sig og 

ættmenn sfna miskun og mildi konungs og allra þing- 

manna. Til merkis um ab hann ibrabi eibrofs síns vib 

Karlamagnus, hjet hann ab gleyma öllum þeim mein- 

gjörbum, er af hans hendi hefbu fram vib sig komib, og 

afsalabi sjer, konu sinni og börnum öllum rjettindum og 

eignum, sem hann hafbi átt ab fornu, og þar meb tilkalli 

til Bælands. Síban voru 3 skipunarskjöl samin, voru 

2 þeirra geymd í skjalahirzlu konungs, en hib 3. var 

fengib Thassilo til varbveizlu. Abur en hann fór af 

þinginu, gaf Karlamagnus honum upp allar sakir vib sig, 

hjet honnm, aÖ hann skyldi engum hrakningum mæta 

þaÖan í frá, og fjekk honum 2 borgir sjer til framfæris, 

Ingolstadt og Lutrahofl). Eptir þetta fór Thassilo 

meb sonum sínum aptur f klaustur þab, er hann dó í, 

en þab hjet Lorsch2). þannig lauk vibskiptum þeirra 

Karlamagnusar og Thassilos. 

En þótt svo virbist, sem meir haíi rábib hjá Karla- 

magniisi kapp og metnabur í vibureign hans og Thassilos, 

en sanngirni og rjettsýni, gátu Bælendingar talib þessi 

stjórnendaskipti meb gæfu sinni, því Karlamagniis kom 

) Svo segir Krause, og skírskotar til c/iart. divis. Caroli. 
2) Abrir segja, ab Thassilo hafi verib fluttur í klaustur eitt í 

Normandí, og þar hafl harin látizt. 
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stjórnarlögun þeirra í hií) bezta horf, eins og hinar vitur- 

legu tilskipanir hans og umönnun fyrir hagsæld þessa 

nýja skattlands bera ljósan vott um. Hann Ijet reyndar 

lög Bælendinga standa óhöggub ab öllu, og allt eins dóms- 

málastjórn þeirra, ab 3 lagabobum fráteknum, sem lutu 

ab andlegum efnum. Aptur á móti Ijet hann sjer einkar 

annt um ab takmarka umráí) þau, er höfbingjarnir ábur 

höfbu haft á Bælandi, og skipafti þar mönnum svo kænlega 

til embætta, ab hver einskorðabi annan. Ilertogatignina 

nam hann gjörsamlega af, og setti aptur í stabinn greifa 

yfir landib, er hann skipti sundur í sveitir og hjerub, svo 

ab þeir ættu því hægra ab gæta þess, ab lögum og til- 

skipunum væri gaumur gefinn. Dómsvaldib í hverju 

hjerabi fól hann jafnabarlega þarlendum mönnum á hendur. 

Ekki gengu greifaembættin ab erfbum, á meban Karla- 

magnús rjeb ríkjurn, því hann seldi þau ab ljeni rábnum 

mönnum og rosknum, sem góbs voru af honum verbir. 

Til varnar í móti Avörum og Sorbum og Slövum setti 

hann landvarnargreifa (markgreifa) á landamærum, og átti 

hver þeirra ab rába yfir nokkru stærra hjerabi, en hver 
* 

um sig af greifum. I nyrbri hluta Bælands, sem undan 

hafbi gengib, en Karlamagnús lagbi undir sig aptur, setti 

hann 2 landvarnargreifa; skyldi annar þeirra verja landib 

fyrir árásum Sorba, er bjuggu í hjerabi því, sem Meiszen 

heitir, en hinn fyrir Slövum (Czcclium), sem bjuggu í 

Bæ;eimi. 
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8. Vifeureign Karlamagnusar og* Avara 

a) Frá Avörum fyrir Karlamngnús. 

þó ab vibskipti Karlamagnúsar og slavnesku þjóbanna, 

er síbar mun getib, byrjubu þegar árib eptir, ab hann 

lagbi Bæland undir sig (788j , skal samt fyrst geta 

vibureignar hans og Avara; því ab hún var beinlínis 

sprottin af deilum hans vib Tliassilo, eins og þær voru 

aptur sprottnar af vibureign konungs og Langbarba. En 

ábnr en byrjab er ab segja frá strfóum Karlamagnúsar og 

Avara, þykir hlýba ab drepa dálítib á uppruna þeirra og 

ástand, þangab til Karlamagnús fór ab eiga í höggi 

vih þá. 

Avarar voru komnir af hinum fjölmenna kynþætti 

Mongóla. Snemmindis (402) bjuggu þeir nálægt mibri 

Asíu, hjá fjöllum þeim, er AJtcti heita. En litlar fóru 

sögur af þeim þá um liríb, þangaí) til hjer um bil hálfri 

annari öld síbar, ah þeir komu fram vestur vib Svartahaf; 

höfím þá Tyrkir og Kínverjar krakib þá burt úr átt- 

hogum þeirra vestur á bóginn. Settust þá Avarar a!b við 

Don, og tóku smá saman undir sig löndin vestur meb 

Svartahaíinu ab norban, allt vestur í Dacia hina fornu 

(nú heitir þab Siebenburgni), þar tóku þeir sjer fyrst 
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bdlfestu 558 eptir Krists burb. Höfbingi sá (Khan), er 

fyrir þeim var, þegar þeir komu fyrst vestur í Evrdpu, 

bjet. Varkhuni. þab var hvorttveggja, ab þeir hafa að 

öllum líkindum verib komnir af sama kynstofni, og 

Hunarnir fornu, sem þá voru þegar undir lok liönir 

fyrir ií)0 árum, enda stdb EvTdpubuum ekki öllu minni 

dgn af Avörum, en Grikkjum og Romverjum og öbrum 

þjdbum hafbi stabiö af Hunum og Attílu Hunakonungi ti! 

forna. Avarar toku undir sig flest þau lönd, er Hunar 

Iiöfbu áöur haft hönd yfir, og allt eins þau lönd, sem 

Gepídar og Langbarbar bjuggu í, og nu eru köllub 

Unqarn, eptir þab ab Avarar og Langbarbar höfbu brotib 

undir sig Gepída, og Langbarbar sfban yíirgefib lönd sín 

fyrir norban Ddná, og setzt ab subur á Ítalíu, sem ábur 

er sagt (sjá vibureign Karlamagmísar og Langbarba). 

Víblendast var veldi Avara, á meban Bajan var höfbingi 

þeirra (hjer um bil frá 570—625 ?); því meban um þær 

rnundir brutu þeir undir sig slavnesku ])jdbirnar, er bjuggu 

fyrir sunnan þá í Krain, Kárnhtrn og Slrtjrrmark, 

og eins þær, er bjuggu á Mæri (Bláhren), Bæheimi 

(.Böhmrn) og Lausitz. Slavar höfbu sum sje búib ábur 

í þeim löndum, sem Avarar hofbu lagt undir sig, og 

bjuggu þá í, allt vestur ab Enns. A þennan hátt voni 

Langbarbar nágrannar þeirra í lítsubur; en svo for því fjærri 

ab Avarar áreittu lönd þeirra nokkru sinni, ab þeir veittu 

þeim lib í mdti jörlum Grikkjakeisara í Ítalíu; enda voru 

þeir bandamenn, og Langbarbar höfbu látib Avörum eptir 

lönd sín, er þeir fdru burt ur Pannnonia (sbr. 4. a). 

Aptur á mdti rjebst Bajan á Gisntf Friauls\\ertoga, og 

t.dk borg hans meb svikum 610. Tíbum áttu Avarar í 

stríbum og deilnm vib Bælendinga, nágranna þeirra ab 

vestanverbu, um lönd þau, er liggja meb ánni Enns, 

þar sem mí er Austurríki. En optast mættu Avarar þar 

9 
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hraustri vöm, eptir þab aft Frankar f(5ru ab hafa hönd 

í bagga meÖ stjórninni á Bælandi. f>ó eyddu Avarar 

gjörsamlega biskupsdæmiö Lorsch 737, og nokkur hluti 

Austuríkis varb þá aö eyöiskógi, sem engum gagna'öist aö 

yrkja eöa í aö bua fyrir þeim. 

þegar Avarar komu fyrst vestur í fíacia, ætluÖu 

Grikkir, nágrannar þeirra ab sunnanveröu, aö hafa þá 

sjer hliMiolla, og komu þeim til aö ráÖast á abrar liálf- 

villtar þjóÖir, sem þeim þótti sjer hætta af standa, fyrir 

ije, er Grikkir greiddu Avörum árlega. En því meir sem 

Avarar . aubguÖust á Grikkjum á þennan hátt, því 

heimtufrekari uröu þeir og ósvífnari í kröfum sínum. 

Mest kvaö samt aö yíirgangi Avara viö Grikki, eptir þaö 

aö Bajan kom til valda, því aö ef þeir tregöuöust 

viö aÖ greiÖa íjeö, eyddi hann skattlönd Grikkja ógurlega, 

stundum alit austur aö MiklagarÖi, og kttgaÖi þá tii 

aö kaupa friö af sjer fyrir enn meira íje, en Grikkir 

höfÖu áöur goldiÖ þeim. Sumum skattlöndum hjelt hami 

og fyrir Grikkjum gjörsamlega t. a. m. Dalmatíu, er hann 

svældi undir sig 603. þannig þröngvaöi Bajan kosti 

Grikkjakeisara jafnvel rneir, en Attíla hafÖi nokkurn 

tíma áöur gjort; en þaÖ var ekki einungis, aö hann eyddi 

og rændi lönd þeirra og lagöi sum þeirra undir sig, sem 

nti var sagt, heldur uröti Grikkjakeisarar aö vera leik- 

soppar duttlunga hans. Einu sinni langaÖi Bajan til ab 

sjá fíl, og þegar Grikkjakeisari heyröi, aö honum ljeki 

hugur á því, sendi hann Bajan fílinn þegar í staö. En 

er Bajan sá fílinn, varö hann óttasleginn, og reiddist 

sendimönnum keisarans ákaflega, þeim sem meÖ fílinn 

fóru, eins og kenjótt eptirlætisbarn, og atyrti Grikki fyrir 

heimsku þeirra meÖ megnum ftíkyröum. í öÖru sinni vildi 

Bajan rcyna, hvernigsjer sofnaöist águllbeÖ, og urÖu Grikkir 

aö senda honum gulliö ; en af því honum varÖ ekki svefnvært á 

sæng þeirri, reiddist hann Grikkjum ekki minna fyrir þessa 
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gjöf en fílinn áður. þegar Ba.jan átti í öfribi yib 

FlerakUvs Grikkjakeisara (618), ljezt hann vilja semja 

frih vib hann; en til þess ab Grikkir grunubu því síbur 

svik af sjer, vann hann þeim ekki ab eins alla þá eiba, sem hann 

vissi helgasta, heldur og þá eiba, sem kristnir menn kunnu 

dýrasta, þvf ab annars þótti þeim ekki undir honum ab eiga; og 

þannig gat hann tælt keisarann til fundar vib sig í Heraclea. 

En varla var ílerakHus kominn þangab, fyr en Ba/jan rauf 

alla eiba sína, rjebst ab honum óvörum, svo ab vib sjálft lá, 

ab hann næbi keisaranum á vald sitt, og handtók þar 

270,000 manna hans, og gabbabi svo Grikki þar á ofan 

fyrir trugirni og ófarir þær, sem þeir höfbu farib fyrir 

honum. Arib eptir samdi hann þó frib vib Grikkjakeis- 

ara (619). En svo var sá fribur endasleppur, ab 6 árum 

síbar (625) gjörbi Bajan samtök vib Persa, og settist 

um Miklagarb meb þeim, en þó varb hann þar frá ab 

hverfa, og liafbi ábur látib marga menn. 

En svo illa sem Avarar ljeku Grikki, kugubu þeir þó 

Slava, nágranna þeirra ab norban, ennmeir; því abþeirurbu 

ekki einungis ab greiba Avörum skatt, heldur einnig ])ola 

af þeim marga abra skapraun og ofríki. þannig er sagt, 

ab Avarar hafi vabib yfir lönd þeirra á vetrum, sjer til 

dægrastyttingar, þegar þeir áttu í engum óeirbum vib 

Grikki, og tekib konur Slava og dætur, og haft þær sjer 

vib hönd, og margan annan ójöfnub haíi þeir sýnt Slövum. 

Höfbingjar Avara höfbu þann sib, ab þeir beittu SlÖvum 

og konum þeirra fyrir í Öllum mannhættum, og* til ab 

mæta fyrstu árásurn óvina sinna, en Avaralibs neyttu þeir 

ekki fyr en til skara átti ab skríba. — En skömm er 

óhófsæíi, og svo var einnig um Avara; því ab þegar á 

fyrsta fjórbungi 7. aldar, og á meban Bajafii var enn lífs, 

fór dýrb þeirra ab fölna, og urbu apturfarir þeirra jafnvel 

meiri og brábari, en þjóba þeirra, er næstar þeim bjuggu 

9* 
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og sem áttu hörbustum kostum ai* þeirn aí) sæta. Ab 

fornu fari höfbu Avarar verib hraustir menn og herskáir, 

sparneytnir og hófsmenn miklir, eins og háttur er þeirra 

þjóba, sem vei&ar stunda. En meb því þeim safna&ist 

ógrynni fjár bæ&i á ránfer&um og verzlun, lögbust þeir 

smá saman í svall og sællífi, og þar eb þeir voru fráhveríir 

vísindum alls konar og inenntun, sem opt eru þó óhófinu 

samfara, svipa&i þeim meir til dvra en manna, og þá 

hvarf þeira og hreystin forna, og á þann hátt varh 

þjó&um þeim. er þeir höfbu ábur brotib undir sig, hægra 

um hönd, a& ná aptur frelsi sfnu. 

Slavar í Bæhcimi, á Mæri og í nálægum hjerubum, í 

KárntJien og enn ví&ar brutust undan ánau&aroki Avara 

623. þeirri uppreist ollu kuganir og hrakningar þeir, er 

þessir kynþættir Slava höf&u lengi mætt Ö&ruin fremur af 

Avörum; forgangsmenn uppreistarinnar voru og einmitt 

synir þeir, er Avarar höf&u átt vi& konunum slavnesku, * 
sem á&ur er getib, á vetrarsveirai þeirra; þannig kom 

Avörum sjálfum í koll yíirgangur þeirra og ósvífni. 

þessir kynblendingar gjör&u samtök sín 1 milli, og tóku 

mann þann til höfbingja yfir sig, er Samo hjet. Samo 

hafí)i á&ur verif) kaupmabur, hann var ni&urlenzkur a& 

uppruna (frá Brabanl) og kominn af ættum Franka. 

Hann kom á vopnabiína&i Franka hjá Slövum og kenndi 

þeim herna&arháttu. Sít)an æsti hann enn lleiri upp í 

móti Avörum, er áttu vib hann margar ornstur, og var 

Samo þeim ávallt ef'ri í Öllum vibskiptum. Eptir þa& 

tóku SJavar hann til konungs 627, og varÖi hann frelsi 

þeirra fyrir öllum utlendum þjó&um, scm á þá leitu&u 

(Avarar, Frankar, Bælendingar, Saxar og Langbar&ar) í 

31 ár, þangab til liann dó 658. Nábi þá ríki hans subur 

a& Alpafjöllum í Steyermark, nor&ur a& Havel og Spree, 

austur ab Karpathaí]öllum og vestur a& landamærum 



Franka, o.i>' því áttu Slavar einatt í illdeilum vib þá. 

Nokkrir af íjelagsmönnum Samoé' konungs tóku sig upp 

ur átthögum sinum, fóru subur í Dalmatíu, þaban hröktu 

þeir Avara. er setzt, höfbu í landib (630*), og stofnubu 

þar frjálst ríki meb leyfi Heraklius Grikkjakeisara 640; 

þab er síban kallab Kroatia. Skörnmu síbar náÖu 

Slavóníumenn frelsi sínu, og vörbu þab siban fyrir 

Avörum og tóku kristna tríh þá tók og flokkur Sorba, 

eba Servíar, sig upp frá bustöbum sínurn (Meiszen), og 

fóru subur yfir Dóná, og tóku sjer þar bólfestu, sumir í 

Servíu, sumir í Bosníu, og surnir í nokkrurn hluta 

Dalmatíu; var þab meb rábi og vilja Grikkjakeisara, er 

ávallt var libþuríi, til ab verja lönd sín, bæbi fyrir 

Avörum ab norban og Serkjum ab sunnan og austan. Og 

\ enn íteiri hjerubum urbu Avarar undan ab hrökkva, 

sem þeir höfbu ábur undir sig lagt; og af því styrjaldir 

voru þá einnig meb þeim sjálfum innan ríkis, fór nágrönnum 

þeirra ab standa minni ógn af þeirn, en ábur. Aldrei 

nábu Avarar aptur undir sig Kdrnthen, þar sem afkom- 

endur Sarnos áttu íyrir ab rába. En aptur þykir þab 

lfkara, ab Bæheimsbuar og Mærismenn, og, ef til vill, 

Sorbar, sem bjuggu í milli Saxelfar og Saale, en þar 

hjet þá Sorbaland eba Serblia (Servia ?) liin meiri, hafi 

orbib Avörum hábir ab minnsta kosti öbru hverju eptir 

þetía. þab segja og sumar sögur, ab 77iiiriny-hyggjar 

hafi verib skattskyldir Avörum í þab mund sem Boni- 

facius hinn helgi bobabi þeim trii og tíundargjatd; því 

ab sagt er, ab þeir hali þá svarab honum þessu: „Gjarnan 

viljum vjer vib kristni taka og tfund greiba, eí þii ljettir 

af oss skattgjöfum til Avara.*k 

þannig var farib ab saxast á veldi Avara ab sunnan- 

;) Schiern, I. 447, 
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verbu og útsunnan um og eptir daga Bajans, sem mestan 

yfirgang haffci þó í frammi haft, á meban hann var í 

blóma aldurs síns, og líkastur hefur verií> Attílu Húna- 
/ 

konungi. A dögum Bajans lágu þessi lönd undir Avara 

fyrir sunnan Dóná: Servia, Bosnia 3 Dalmatia <511, 

Slavonia, Ilh/ria, (þ. e. Krain og Kárnthen), Steyer- 

mark og Austurríki, sem nú heitir svo, allt vestur ab 

Enns-á; fyrir norban Dóná: Unyarn allt, Mæri, 

Bæheimur, Meiszen og Schlesia, og þar á ofan nokkur 

hluti af Polen. Ab minnsta kosti voru Siavar, sem 

bjuggu í öllum þessum löndum, skattskyldir Avörum um 

hrí&. A meban Avarar hjeldu fornum sibum febra sinna 

óbreyttum, og lögbust hvorki í munaölífi nje svall, var 

varia nokkur sú þjób, sem þeir áttu í höggi vib, ab ekki 

bæri skerban hlut fyrir þeim; og eins og þeir voru miklir 

menn vexti og efldir ab burftum, eins voru þeir hergjarnir, 

og grimmir í skapi. þeir hÖffcu riddaralib í orustum, og 

eins voru hestar þeirra. 

Brýr kunnu Avarar a& gjöra og varnarvirki, en engin 

önnur list var þeim lagin, svo spgur fari af, og þykir 

líklegt, ab þeir hafi tekib hvorttveggja eptir Grikkjum. 

Enda neyttu þeir þess, því ab þar sem land þeirra var 

varnarlaust ab náttúrunni til, gjöröu þeir virki mikil og 

víggirbingar fremur ílestum villiþjóbum, sem sögur ganga 

af fyr og síbar. Níu slík virki höfbu Avarar f Unyarn, 

þvf þar var sljettlendi mest og minnst afdrep til varnar, 

ef öfiugir fjandmenn hef&u á þá ráoizt.. Virki þessi hafa 

þjóbverjar kallab „hringa“ eba „skógborgir^ (skíbgarba ?), 

en Langbarbar kollubu þau ,,gerbi.u Virkjunum var þannig 

liáttab, ab 20 íota langir eikarbolir og bækibjálkar voru reknir 

nibur í jörbina í tvennum röbum, og látibsvo langt bil í milh 

rabanna, ab 20 fetumnumdi; enímilli stauranna í hverri rob 

voru sett önnur smærri trje, og ribib allt meb smágreinum. 



135 

Síban var millibilib milli staurarabannafylltmeb grjóti ogleiri, 

Yfir allt þetta virki jusu Avarar moldu ur gröf þeirri, er 

þeir höf&u gjört æri& djupa fyrir endilöngu virkinu; þar 

á ofan þöktu þeir þa& me& grassver&i, og grö&ursettu þar 

smátrje, svo þjett a& Iimar þeirra tóku hvarvetna saman. 

HSi& voru fá á virkjum þessum, og a& því skapi þröng. 

Innaii í virkjunum voru híbýli Avara, en ekki var lengra 

í mill: sumra virkjanna en svo, a& lieyra rnátti, ef lu&ur 

var þeyttur, ur einu þeirra í anna&. Virki þa&, er stór- 

höf&ingi (Storkhan) Avara sat í, var bæ&i tígulegast, 

fyrir sakir au&æfa og annara hluta, og mest um sig, því 

þa& var fullar 7 mílur a& þvermáli. Millibili& í milli yzta 

virkisins og hins næsfa var 20 mílur þýzkar. Auk 

þessara 9 virkja, sem öll voru í Ungarn, vir&ist svo, 

sem Avarar hafi átt 2 önnur í Austurríki til varnar fyrir 
/ 

áhlaupum Bælendinga. 

b) Avarastrí&in. 

þegar Karlamagnús haf&i broti& undir sig Bæland, 

og reki& Thassilo í klaustur, sem á&ur er sagt, og jafna& 

á Sorbum, sem sí&ar segir, sneri hann sjer a& Avörum. 

Tí&um haf&i hann gjört fri&arsanninga vi& Avara, ])ó þess . 

sje ekki hjer geti&, en þegar þeir hjeldu hvorki or& nje 

ei&a og rufu sættir hva& eptir annaö, var konungi nau&ugur 

einn kostur, a& fara me& her á hendur ])eim. þó Avarar 

hef&u opt þreifafe á því, hversu Frankar voru har&ir í 

horn a& taka í orustum, og sje&, hversu þeír hof&u or&i& 

Bælendingum þungir f skauti, Ijetu þeir þa& ekkert á sig 

bíta, og ó&u vestur í lönd Karlamagnúsar, bæ&i í Bæland 

og Friaul, sama ári& sem Thassito var sviptur völdum 

(7S3), til a& efna Öll orb sín vi& heríogann, sem hafbi 
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fengib þá til libs vib sig. En Karlamagnus var ekki 

uppnæmur fyrir þeim, því ab hann hafbi mikib lib meí) 

sjer, og hafbi þar ab auki sett trausta landvarnarmenn á 

Bælandi áfeur en Avarar komu. Mættu því Avarar hraustri 

vörn bæbi á Bælandi og í Friaul, og bibu ósigur á 

báfeum stöbum, og hinn 3. skömmu sfóar, er þeir ætlubu 

ab befna ófara sinna hinna fyrri. Ljetu þeir þá fje 

feykimikib, og lifeu svo ógurlegt manntjón, ab fáir einir 

kunnu frá frjettum ab segja heim aptur úr þeirri orustu. 

Eptir þetta veittu Avarar löndum Karlamagnúsar engar 

ónábir í 2 ár, en þá vaknafci þó aptur nágrannakriturinn 

gamli. Reyndi konungur þá enn ab frifea ríki sitt meb 

samningum vib þá; en þegar honum tókst þab ekki, hafbi 

hann svo mikinn libsdrátt um allt ríki sitt, ab aldrei liafbi 

hann slíkan hait, vib hverja þjób sem hann lialbi áfeur 

átt; því ab hann hafbi gjört sjer í grun, aö Avarar væru 

miklu voldugri og harfegjörvari, en þeir voru nú orbnir. 

Hann mælti mót cllu libi sínu ur Frankaríki í Rei/ens- 

bvrg 791, og þar aÖ auki haít-i hann tvo herflokka: voru 

í öbrum þeirra Akvítanar og Lobvík konungur, sonur 

hans, fyrir þeim, og sló Karlamagniis hann til riddara í 

Re(/ensbvrg. 1 hinum hernum voru bæbi Saxar og 

Frísar, fyrir þeim var Dibrik sendigreifi og Meginfried, 

yíirgjaldkyri konungs. Bábir þessir herflokkar skyldu 

halda austur í lcnd Avara, sinn hvoru megin Dónár. 

Fyrir 4. flokkinum var Karlamagnus sjálíur, í honum 

voru bæbi Frankar og Bælendingar. Suma þeirra ljet 

hann fara á skipum austur eptir Dóná, og skyldu þeir 

flytja landlibinu naubsynjar þess; ekki er þess getib, hver 

liafi verib fyrir skipalibinu. jþar ab auki kom konungí 

libstyrkur mikill af italiu frá þeim Pípín konungi, syni 

hans, og Eiríki, Friauh-heríoga. Abur en Karlamagnás 

byrjabi herför þessa, hjeit hann þriggja daga hátib í 
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lierjpnsburcj, til ab bibja gub ab farsæla fyrirtæki sitt, 

svo afe þab yrbi drottni tii dýrbar, en konungi sjálfum til 

vegs og virbingar. Eptir þab hje 11 hann af stab meb 

öllu libi sínu frá Brcjensbuvíj. þegar Avörum kom fregn 

um ofureflislibsfjölda Karlamagniisar, varb þeim þab 

flestum fyrir, ab þeir flýbu virki sín, þau er þeir áttu í 

Austurríki hjá Kampflusz og Cunbercj. Brutu svo 

Frankar hvorttveggja virkib fyrirhafnarlítib, og sigrubust 

á þeirn, sem þar höfbu eptir orbib af Avörum. En þeir 

Avarar, sem lagt höfbu á flötta, námu ekki fyr stabar, en 

fyrir austan Raab, þar leitubu þeir sjer fylgsna í skógum 

fyrir Karlamagnusi. þetta sama haust lagbi konungur 

undir sig allt landib vestan frá Enus-íi aústur ab fíaab7 

eba rjettara sagt, eyddi þab, og veittu Avarar honum 

lítib vibnám, en Ijetu ógrynni fjár og margt manna, ef í 

orustu sló meb þeim. þar kom faraldurssótt í riddaralib 

konungs, svo ab hann varb vib þab frá ab hverfa, og 

sniia vestur á Bæland aptur. Ljet hann þá norbur- 

byggjana, £axa og Frísa, sem voruílibi hans, einnig fara 

heimleibis, vesíur um Mæri og Bæheim, og tvístrubu 

þeir herflokkum Avara, sem fyrir þeim urbu á þeirri leib. 

þennan næsta vetur sat Karlamagnús sjálfur í fíe- 

(jensburcj, og hafbi þab lrelzt hugfast, ab jafna svo á 

Avörum, ab þeir áreittu ekki lönd hans til langframa. 

því ab skömmu eptir Jiab ab hann hafbi sniiib heimleibis 

ur löndurn þeirra, höfbu þeir risib upp meb oddi og egg, 

og tekib sig sarnan um ab bæta sjer aptur tjón þab, er 

þeir höfbu bebib af Frönkum, og ab verja fyrir þeim 

frelsi sitt. En svo var þá varib högum Karlamagniisar, 

ab hann gat ekki sinnt Avörum fyr en 794, svo bar 

lionum margt til tafar þessi árin; fyrst þab, ab Pípín 

eldri kroppinbakur liafbi gjört samsæri í móti föbur sínum 

(791 — 92), er konungi tókst þó ab þagga, sem ábur er 
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sagt (sjá 6. b). Annab þab, ab Saxar hófu uppreist ab 

nýju, og drápu fyrir Dibrik greifa fiest allt libib, er hann 

ætlabi meb til móts yib Karlamagnús subur og austur á 

Bælancl vorib 793, því ab þab ár átti hann einnig ab 

taka meb sjer Frísa og Saxa, og fylla meb þeim flokk 

konungs í móti Avörum, eins og hann hafbi gjört 791. 

þessi uppreist Saxa var því meinlegri, sem Serkir höfbu 

einmitt brotib undir sig aptur „mörkina spÖnskuu um 

sama leyti, og rábizt norbur í Frankaríki: en þar var 

fátt til varnar, því Karlamagniís hafbi sent Lobvík konung 

meb lib subur á Ítalíu. Sjálfur vildi Karlamagnús livergi 

fara af Bælandi, og lijelt kyrru fyrir í Regensbarg, til 

ab hafa gætur bæbi á Söxum og Avörum, því ab vib þá 

hvoratveggja ætlabi hann sjer ab eiga, og fór um þá 

vibureign hans vib Saxa, sem ábur segir (sbr. 3. c). En 

á meban konungur dvaldi í Regensburg í þetta sinn, 

hafbi hann og menn hans nóg fyrir stafni, bæbi meb vib- 

búnab til stríba þeirra, er fyrir höndum voru, brúa-gerbir, 
w 

því ab hann hafbí tekib eptir því, ab fljótin á Bælandi 

höfbu gert libi hans ekki alllítinn farartálma á hinum fyrri 

herferbum hans. Hann Ijet því gjöra skipabrýr á mörgum 

fljótum, og tengja saman meb akkerum og strengjum, þvf 

þess konar brýr mátti bæbi leggja á, og taka af, þegar 

vildi, eba og leysa skipin sundur og færa á annan stab, 
• .;V‘' * 

eptir því scm henta þótti. 

Annab starf hafbi Karlamagnús og fyrir stafni um 

sama leyti, sem engu var ómerkilegra, hefbi honum tekizt 

þab. En þab var, ab grafa skurb í milli Rín og Dónár, 

eba rjettara sagt í milli Altmilhl, sem rennur í Dóná, 

og Reðnitz (Rezat?), er í Rín fellur. Upp á þessu 

fyrirtæki hafbi verib stungib vib konung, til þess ab efla 

samgöngur í milli þjóbverja og Franka, og gjöra alla 

abflutninga hægari, í stab þess ab ábur liaíbi hann orbib 
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ab láta taka sundur smáskútur Frísa og 8axa, og flytja 

þser þannig landveg subur ab Doná, þegar þar þurfti á 

skipum ab halda. Konungur fjellst á uppástungu þessa, 

og Ijet þegar taka til starfa hjá Pappenheim. Var 

skurbur þessi orbinn 300 skrefa breibur og £00 skrefa á 

lengd, þegar vib liann var hætt, sem bæbi var vegna 

þess, ab þeir, sem áttu ab vinna ab verkinu, voru fákunn- 

andi til þeirra hluta, og ab sífelldar stdrrigningar gengu 

um þab leyti, og enn sökum landslagsins, því þegar kom 

nibur úr sandlaginu, undir jarbveginum, var þar undir 

mýrlendi gljúpt og blautt, svo ab þetta starf fúrst fyrir. 

þar ab auki þotti konungi, þegar fram í sótti, hvorki 

ráblegt ab lýja menn sína á þessu, þar sem hernabur var 

fyrir liöndum vib Saxa, nje naubsynlegt, vegna þess ab 

Avarar vom ekki eins ottalegir, eins og hann hafbl ætlab 

í tyrstu 

þo ab Karlamagnús liefbi margt ab hugsa um þetta 

leyti, sem nú er sagt, var honum síbur en ekki úr minni 

libin sú fyrirætlun sín, ab brjota Avara undir sig meb 

dllu; því ab hann var meiri metnabarmabur og kapp- 

gjarnari en svo, ab hanií^gæti hætt vib hálfunnib verk. 

Nú var líka komib svo, ab hí«nn þurfti ekki ab omaka 

sig sjálfur austur í U/tf/arn, og gat falib Pípín konungi, 

syni sínum, og fyrirlibum sínum (landvarnarmönnuin) á 

Bælandi og í Friaul á hendtír ab fjúka vib Avarastríbib, 

er nú var orbib enn hægra en ábur, sökum úsamlyndis 

þess, sem komib var upp á mebal höfbingjanna hjá 

Avörum sjálfum. Og kvab svo mikib ab því, ab einn þeirra, 

er Tudiin hjet, hafbi gjört Karlamagnúsi þau orb, ab 

hann vildi ganga honum til handa og taka vib kristni, ef 

konungur vildi veita honum lib f múti löndum hans. 

Eptir þab Ijet Karlamagnús Eirík, hertoga í Friaul, fara 

me'b her á hendur Avörum og Pípín, son sinn, og höfbu 
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þeir mikib íib bæfei af Italfu og Bælancli. Avarar treysia 

vel virkjum sínum og vörbust þaban mefe mikilli hreystí: 

en svo iauk, ab þeir Pípín konungur og Eiríkur tdku öli 

virki þeirra smá saman, og eycldu nalega allri þjofe þessari, 

sem ábur var svo grimm og harbfeng, afe enginn bar 

rjettan hlut fyrir, og öllum þjdfeum í Evropii stob dgn af. 

Frankar eyddu lanclib meb eldi og járni og brutu bustaci 

Avara í milli Raab og Drau (Drá.) I einni orustu, er 

þeir áttu vib Avara, segja rnenn, ab haíi fallib afAvörum 

tíö þusundir manns og höfbingi þeirra (Vitzari) meb 

hinum kynstærstu tignarmönnum Avara. Eptir þá orustu 

tvístrubust Avarar mjög víba, og ílýbu undan austur y£r 

Doná. þar tdku þeir Pípfn og Eirfkur þab virki Avara 

(799), sem langrnest var og torsdttast, og ailan fjárhlut, 

sem Avarar höfbu akab saman, og tekib bæbi á rán- 

ferbum og ab herfangi, á meban gæfan Ijet þeim f orustum, 

og sem þeim hafbi greibzt í sköttum því nær af hálfri 

heimsálfu. Var þab þvílíkt ogrynni fjár, ab Frankar, sem 

f þeirri heríör voru, og ábiu* voru snaubir menn ab skot- 

silfri, urbu eptir þab flugríkir. J)d nutu hermennirnir 

þess ekki einir, því ab Karlamagnus skipti herfanginu ( 

3 hluti, miili þeirra og páfans, og hinn þribja hlutann 

lagbi hann til ýmsra þjdbstofnana í ríki sínu. þeim 

Avörum, sem ekki höfbu íluib nje fallib fyrir Frönkum* 

leyfbi konungur biístabi í milli Drau og Raab. En 

þegar þeir hinir sömu fdru ab vekja ospektir hvab eptiv 

annab og komu loksins almennri uppreist af stab þar 

eystra, voru þeir ab velli lagbir eptir ágæta vörn, og 

þeim öllurn eytt, nema fáum einum, sem höfbust erm 

vib imi hríb í milli Leiih-óx og Kahlenberg, þangab t 1 

þeir blöndubust smá saman vib Bælendinga. I Þe*ri: 

uppreist Avara fjellu þeir Eiríkur, hertogi í Frictul og 

Gerold, landvarnargreifí á nyrbra Bælandi. Tudun, sa 



141 

er íl&ur er geíi&7 var sá eini höf&ingí Avara, sem gckk 

Karlamagnusi til lianda viljugur og ab fyrra brag&i met 

alla menn sína. — Upp frá ])essu (799) hverfa Avarar. 

sern nokkrir hafa kallað Huna eptir hinum fyrra ])jö&- 

ílokki, er kom ur Asín, gjörsamlega ur sögunni sem þjób 

lít af fyrir sig, enda er þá almennt talií), a& Avarastríbum 

Karlarnagnusar hafi lokib, og höf&u þau sta&i& yfír í 9 ár, 

frá því þau bvrjubu fyrir alvöru, og haf&i konungur látib 

í'ara 7 herferbir alls í móti Avörum á þeim tima, en ekki 

er ])ess getib, ab hann hafi sjálfur farib nema liina fyrstu. 

Eptir þetta lagbi Karlamagniis undir sig öll ])au lönd, 

sem Avarar höfftu haft hÖnd yfir nærfellt uin hálft þriðja 

hundraí) ára, og bætti þeim vib hin önnur lönd sín, sem 

áöur náfcu austur a& Enns; en nii nábi ríki hans allt 

austur ab Karpathafjí>11 um og Brlyrad. Allt ])etta 

svaibi sunnan frá Sau og Italíu skipa&i hann þýzkum og 

þó helzt bælenzkum nýlendumiinnum til íbu&ar, og kallabi 

þab „austurmörk“ (Austurríki). Konungur Ijet, kristna allt 

þar eystra, og skipabi biskupa bæbi f Slavonia, Unr/arn 

og á Mæri. Hann stofnabi og annan erkistól til í Salz- 

bvrtj (800), því ábur hafbi ab eins einn verib þar eystra 

i Passau. þeim erkibiskupum skyldu allir andlegrar stjettar 

menn hlvbnast í feirkjumálum. Vib hverja abalkirkju og 

* hverju ldaustri Ijet Karlamagnus setja þar skóla, til ab 

Jnennta al])ýbu. Yíir þessi nýunnn lönd setti konungur 

greifa af Franka-ættum, sem áttu ab hala ])ar stjórn á 

hendi, og einn landvarnargreifa. ef utlendar þjóbir kynnu 

])ar á ab leita meb ófribi. 



4 

9* Vffiurcign Karlamagnúsar vife Slava, Vindur 
o«* Jóta. 

O 

a) Karlamagnúís og Slavar. 

ÁriS éptir ab Karlamagnus hafbi rekií) Thassilo 

hertoga frá völdum, byrju&u stríh lians vib slavnesku 

þjóbirnar (IVihmm), þó hann liefbi þegar ábur átt vib 

sumar þeirra-, og sífean vib Dani, og voru þau stríb 

eblileg afleibing af því, ab lönd hans og þeirra lágu 

saraan, eptir þab ab hann hafbi lagt undir sig BæJand 

(788), brotib undir sig Avara eba hrakib þá burt og eytt 

þeira (799), og fengib yfirráb yfir Söxura. En til þess 

ab fá nokkub ljósari hugmynd ura stríb Karlamagnúsar 

og Slava, verbur fyrst ab rainnast lítib eitt á iönd þau, 

er þeir bjuggu í, og hætti þeirra. 

Eptir |)ab ab þjóbaflutningunum miklu fór ab slota í 

Evrópu um lok 5. aldar eptir Krists burb, og eptir þab 

ab þjóbverjar höfbu tekib sjer bólfestu í subur- og útsubur- 

hluta álfu þessarar, í löndum Rómverja hinna fornu, en 

þeir þjóbverjar, sem lítib eba ekki höggubu setu sinni, 

höfbu koraizt á fasta stefnti meb stjórnarlögun sína, og 

Saxelfi, Fichtel-íyóM, Böhmerwald (Bæheimsskógur) og 

L 
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* 

Alpafjöll voru orbin landamæri þjóbverja ab austan og 

sunnan, — þá fluttu Slavar1) sig inn á þýzkaland austan- 

vert og norbanvert* þó fóru sumir þeirra vestur yfir 

landamærin, og brutust inn og settust ab í Kárnthen, 

Kraiu og Styermark, og allt eins æddu þeir inn á 

vestur aí) JSuru- 

Slavaílokka voru 

bæbi Avarar, Ungverjar og þjóbverjar. 

Abalþjóbbálkur Slava hafbist vib á hinu víblenda 

svæbi sunnan frá Mæri og Bælieimi (ab bábum þeim 

löndum meb töldum) norbur a'b Eystrasalti, og vestan 

frá landamærum þeim, sem ábur eru nefnd, Saxelíi og 

Böhmer?vald, austur ab Ural-í]‘6W\\m. Allir Slavar 

greindust í 3 aðalílokka, er svo hjetu: Antar (Ánteu), 

Slavar, er svo nefndust sjer í lagi, og Vindur, (Venedi, 

Winidi, fVenden). En lijer skiptir hvorki máli um 

Anta, sem hjeldu sig subur vi& Dóná og Svartahaíib, 

nje hina eiginlegu Slava, sem höffeust vib fyrir norban 

Anta, í Polen og Riísslandi, heldur ab eins um Vindur, 

er lengst voru komnir vestur í Evrópu, og greindust 

aptur í marga þjóftíiokka smærri, sem, eptir því sem 

þeir þrengdu meir ab þjóbverjum ab austan, komu smá 

saman betur í Ijós, og greindust hvor frá öbrum bæbi ab 

tungu, sftum og lifnabarháttum. þeir af Vindum, sem 

bjuggu fyrir sunnan Dóná, í Krain, Kárnthen og Steyer- 

rnarli, liöfbu ekkert einkunnarnafn annab, en þeir, sem 

þýzkaland, vestur í lönd Austfranka, allt 

berg. En í millibilinu í milli þessara 

J) Nafnib „Slavar- ætla racnn ab sje annat)hvort dregift af 

slavueska orí)inu „slawa4', sem þý?)ir lof\ eí)a þá „slawo'-, sem 

á þeirra tungu þýUir orft eí)a ræ<)a; og ætti þab þá, ef 

þaU væri leitt af síibara or^inu, líklega aí) vera gagnstætt 

orí)inu „Niemtzui“ (þ. e. dumbar); því a& svo köllufcu Sla-.ar 

í>.jóbverja,raf því aí) þeir skiidu ekki tungu þeirra. Köhler. 
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bjuggu fyrir iiorban Dóná á Mæri,clvjetn Mærir, þá kalla 

þjóbverjar rMoravató, \ Bæheimi Czrchar norbur aí) 

Erzgfibirgp; fyrir nor£an þau fjöll bjuggu Sorbar í 

Mciszcn og Jírandcnburtj, beggja megin Saxelfar, fyrir 

norSan þá Wilzar, í milli Odrr og Elíinnar, Obótrítar 

í norbur þaban, þar sem nó heitir Mrcklmburg, og 

Linomvc vestur þaban í Lauenburr/. Fleiri flokka af 

Vindum þykir hjer ekki þurfa ah telja, þar eb þeir snerta 

ekki sögu Karlamagnúsar. 

Fyrst í stab lítur svo út, sem allvel hafi fallib á 

meb þjóbverjum og Vindum, á meí)an ekki bar á neinum 

talsverbum mismun hjá hvorugum í trúarbrögbum, si&um 

og menntum; því ab Vindur veru heibnir, eins og þjób- 

verjar, og blótubu mannblótum. Sjerhver Jijóbflokkur 

þeirra hafbi hof, presta og helgihöld sjer í lagi, en sjaldan 

höfbu þeir skurbgoð. Herteknum mönnum blótubu þeir, 

eba pintubu, eba seldu þá í ánaub. Margar kynkvíslir 

Vinda voru svo villtar og fráleitar allri mannlegri til- 

iinningu. eins og t. a. m. IVilzar, ab þær sögbust ekki 

blygbast sín vib a& játa, ab þær ættu meiri heimting á 

ab jeta foreldra sína dauba, en ormarnir. Enda kallar 

Eginhard þá villidýr. Svo illan þef og ódaun mikla 

lagbi af Vindum, ab hestur Sturms ábóta fældist af 

henni undir honum, þegar hann fór aö boba einum flokki 

þeirra kristni (744); höfbu þeir þá komiö til árinnar 

Fu/da, til ab baba sig. Bonifacius getur þess og, ab 

konur Vinda haíi látib bera sig kvikar á bál raeb mönnum 

sínum, ])egar þeir voru brenndir daubir. En þótt liann 

segi, ab Slavar sjeu afar hryllileg og andstyggileg kynslób, 

leyfbi hann þeim, eins og kirkjulandsetum . nokkur óyrkt 

lijerub til fbúbar umhverfis söfnubi þá, sem hann hafbi 
✓ 

stofnab bæbi í Thúring og Hesse/n. A dögum Satnos 

Slavakonungs var fyrst gjörb tilraun til ab kenna þeim 
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kristna trú, en þab var til lítils. Á hinura næstu hundrab 

árum eptir dauba Samos sneru trtíbobendur Engilsaxa 

þjobverjum til kristni, og kenndu þeim rjetta trtí (sbr. 

1. 6*), og af menntun þeirri, sera kristnin hafbi hvarvetna 

í för meb sjer, þar sem htín nábi nokkrum vibgangi, og 

sem þjobverjar urbu einnig abnjtítandi, for hvab af 

hverju ab verba meiri rnunur ])eirra og Vinda en ábur. 

Eptir því sem Frankaríki jtíkst meira austur á btíginn, 

var ])ví heldur vib því ab btíast, ab Frönkum og Vindum 

mundi lenda saraan. þetta varb og, því ab þegar Frankar 

(Dibrik I.) og Saxar ttíku Thiiring og skiptu meb sjer 

(sbr. 3. a), leyfbu Saxar Sorbum ab taka sjer btístabi 

í þeim hluta landsins, er þeim hlotnabist, en þab var 

norburhluti Thilrinrfs, og undir lok 6. aldar varb áin 

Saalr landamæri millum Franka og Sorba. Upp frá 

því urbu áhlaup Sorba á Frankaríki alltfb, en þtí höfbu 

þau aldrei orbib eins hættuleg, eins og á dögum Samos 

Slavakonungs (627—658). Svo mjög títtabist Daf/obrrt 

Frankakonungur veldi Samtís og libsaíla, sem æ ftír vaxandi, 

ab hann drtí ab sjer lib bæbi frá Bæheimi, Söxum og 

Langbörbum, og ftír meb allan þann her á hendur Samtí, 

og aítlabi ab kollvarpa veldi hans. Áttu þeir þá orustu 

mikla og mannskæba hjá Voitsbvrr/ í Bæheimií 3 

daga 630, og lauk þar svo vibskiptum þeirra, ab Frankar 

bibu tísigur fyrir Vindum. þegar fíar/obert gat engan 

bug á þeim unnib meb svo miklu libi, sem hann hafbi í 

þetta sinn, og árásir Sorba urbu eptir þab enn tíbari og 

ollu jafnvel landaubnum, setti hann hertoga yfir Thuring 

til landvarnar fvrir þeim, og hjelzt stí skipun lengi sfban. 

þtí voru Frankakonungar litlu nær en ábur, því svo lítur 

tít, sem jafnan hafi Vindum veitt betur í vibskiptum 

') /íruse nefnir borgina, en Dittmar hjerabib 

10 
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þeirra, þangab til Pfpín t<5k konungdóm í Frankarfki; því 

ab þá ioru Frankar og þjóðverjar a?) standa nokkub f 

þeim. þ<5 má kalla, ab Karlamagnusi yrbi þab fyrst 

aubib, ab jafna á þeim fyrir yfirgang þann og ránskap, 

sem þeir höfbu ábur framib á þýzkalandi. 

Eptir þab ab Karlamagnus varb konungur, sátu þo 

Sorbar á sjer um hríb, þangab til 782. Var þab þá 

fyrsta tiltæki þeirra, a!b þeir rjebust inn á Thvring og 

þaban norbur á Saxland, og hafbi Wittekind Saxaliertogi 

æst þá til þess (sbr. 3. £). Eptir þab for Karlamagnds 

herför í mdti þeim 784. Nu þott vjer viturn ekki ab 

segja grannt frá vibskiptum hans og þeirra í þab sinn, 

eba hvort konungur hefur þröngvab þeim til lilýbni vib 

sig, þá er hitt þd víst, ab þeir gjörbu aptur abra árás á 

Thúring fáum árum síbar, svo ab Karlamagniísi þdtti 

ekki annab dhætt, en setja kastala og víggirbingar til 

varnar fyrir áhlaupum Sorba í suburhluta T/nlrings, 

sama árib sem hann steypti Thassilo frá voldum á 

Bælandi (788). En ab hann hafi þá um leib annabhvort 

kugab þá til hlýbni, eba gjört vib þá samband, má rába 

af því, ab árib eptir veittu Sorbar honum lib í moti 

Wilzum, sem sfbar segir. Ekki reyndust þeir þo Frönkum 

truir, J)egar til lengdar ljek, því ab árib 806 risu ])eir 

enn Öndverbir upp í moti Karlamagniisi, og sendi hann 

þá Karl, son sinn, meb miklu libi í mdti þeim. Karl 

átti orustu vib Miloduch Sorbahöfbingja hjá borg þeirri, 

er Guercliafeld hjet (Weissenfels ?), og vann þar 

frægan sigur. Síban eyddi hann lönd Sorba, braut vfggirb- 

ingar þeirra, og neyddi þá til ab játa sjer lilýbni og 

skattgjöfum. Eptir þab bryddu Sorbar aldrei á oeirbum, 

á meban Karlamagnus sat uppi. 

Karlamagnus átti og í illdeilum vib Czecha, (Bæheims- 

bua), og voru Avarar þess ollandi. Nokkur hluti Avara hafbi 
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sum sje setzt aí> norban megin Ddnár. En þar ed Czechar 

þdttust eiga land þab, er Avarar hofbu reist byggb sína í, 

ráku þeir þá tvöfalda aptur subur yfir ána. þessir Avarar 

gengu þá á hönd Karlamagnúsi, og bábu hann ab hefna fyrir 

dfarir þær, er þeir höfbu farib fyrir Czechnm. Stefndi þá 

konungur þegar 3 herflokkum á hendur Czechum 805. Var 

einn flokkurinn vestan af Franken, annar norban af Sax- 

iandi, og hinn þribji sunnan af Bælandi. Fyrir Frankaher 

öllum rjeb Karl konungsson. Czechax höfbu ekki setib 

kyrrir fyrir heldur; því ab bæbi höfbu þeir fengib til 

fulltingis vib sig ættmenn sína, Slavana í Polen og 

Lausitz og á Mæri, og kosib sjer fyrirliba Leclio, 

Mærahöfbingja, og hjelt hann meb Öllu þessu libi til mots 

vib Franka, er höfbu sett herbúbir sínar á völlunum hjá 

á þeirri, er Ecjer heitir, og gjört þegar mikinn usla í 

Bæheimi. Tdkst þar orusta meb þeim áköf og hin mann- 

skæbasta; en ekki er aubib ab segja, hvort skilib hefur 

meb þeim ab jöfnu, eba Frankar hafi farib halloka fyrir 

Slövum; en hitt er víst, ab eptir þá orustu hjeldu Frankar 

aptur til þýzkalands. Arib eptir Ijet Karlamagnús fara 

abra herför til Bæheims, og kvab þá svo mikib ab land- 

aubn þeirri, sem Frankar gjörbu þar í samfleyttar 6 

vikur, ab allur helmingur Czeclm sá sjer þab eitt fangaráb 

ab gefast upp og ganga til handa Karli konungssyni, 

sem jafnan var hersforingi Franka á hinum efri árum 

Karlamagnúsar. Hjetu Czecha.r honum í skatt 120 ali- 

uxum og 50 mörkum silfurs. 

Á 4. herferbinni í mdti Söxum (780) fdr Karla- 

magnús austur yfir Weser, og allt austur ab Saxelfi, 

þar sem á sú, er Ohre heitir, fellur í hana; fann hann 

þá, ab fyrir austan Elfina bjuggu Vindur. þeirra voldug- 

astir voru Wilzar og Obdtrítar. Fyr á dögum byggbu 

10* 
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Wilzar7 þar sem nu heitir Brandenburr/1), en síban 

lögftu þeir undir sig nokkurn hluta af Mecklenburg, þar 

sem Obótrítar byggbu, og enn fleiri hjerub. Af þyí 

gjörbist fjandskapur meb þeim hvorumtveggja, Obótrítum 

og Wilzum. Og meb því Obótrítar fóru ávallt halloka 

fyrir Wilzum, notubu þeir sjer kynni þau , er þeir höfbu 

af Frönkum og bábu þá libveizlu í móti fjandmönnum 

sínum. Karlamagnus var allfus til libs vib Obótríta, 

því ab hann sá þaí) í, a?> þeir gátu orbib sjer ab góbu 

libi aptur í móti Söxum og ö&rum þjóbum, ef hann gerbist 

bandamabur þeirra, og þaS því heldur, sem ávallt hafí)i 

verií) fáþykkja meb Obótrítum og Söxum afe fornu. En 

nu gerbist af þessu sambandi Franka og Obótríta fullur 

Qandskapur meí) þeim og Söxum. BráÍum kom líka ab 

því, a?) Wilzan, sem um þafe leyti var höfbingi Obótríta, 

þurfti aí) heita á Franka til fulltingis sjer í móti Wilzum, 

sem gengu æ meir á lönd Obótríta. Fór þá Karla- 

magnús meb miklu libi austur yfir Saxelíi 789; og þó 

Wilzar væru bæbi fjölmennir og hreystimenn miklir, fóru 

allt ab einu svo leikar meb þeim, ab þeir urbu ab ganga 

honum á hönd; því ab konungur hafbi lib miklu meira, 

bæbi Franka, Obótríta alla, mikinn her af Bælandi, frá 

Sorbum og af Saxlandi. En fáum árum síbar (795), 

þegar Wilzan ætlabi á fund Karlamagnúsar vestur á 

Saxland, rjebust Norbursaxar (Nordalbhifjií) ab honum 

hjá Lilne, og drápu hann þar. Sá er Trasíko nefndur. 

er næstur tók yfirráb yfir Obótrítum eptir Wilzan; en 

þar eb hann reyndist jafntrúr bandamabur Karlamagnúsar, 

sem Wilzan haf&i ábur verib, veittu Norbursaxar honum 

4) Abrir segja, ab Wilzar hafi ábur búib, þar sem mi heitir 

Forpommern. 



149 

einnig* þungar busifjar. Kom þá trunabarmabur Karla- 

magnusar, sá er Ebervin hjet, til fulltingis vib 7Yasiko, 

svo ab hann vann sigur á fjandmönnum sínum hjá 

Suenlana (798). Skömmu síbar kom og Karl konungs- 

son noröur þangab meb miklu libi og neyddi Norbursaxa 

til ab semja frib, og sefabi allar deilur, sem verib höfbu 

ab undanförnu, og risib höfbu af árásum þeirra og Wilza 

á Obótríta. — Eptir þab ab Karlamagnús hafbi samib 

fribinn viö Saxa í Selz (803), átti hann fund vib Obó- 

tríta í Oldenstadt sama árib, og gjörbi þar Trasiko 

ekki einungis aö konungi, heldur gaf honum og þegnum 

hans ab launum trúleiks þeirra vib sig austurhluta Norbur- 

saxlands; því þaban hafbi hann tekib 10,000 Saxa og 

fengio þeim annarstabar bústabi í löndum sínum (sbr. 

3. c). En minna happ stób Obótrítum af gjöf þessari, 

en þeir hugbu í fyrstu, og Karlamagnús hafbi til ætlazt, 

því ab Jótar eba Danir, sem þá urbu nágrannar þeirra 

ab norban, veittu þeim engu minni árásir, en Norbursaxar 

ábur. En þar eb vibskipti þeirra eiga eins vel heima, 

þar sem sagt er frá Jótum, þykir rjettast ab hverfa um 

sinn frá Obótrítum og Wilzum, og minnast á vibureign 

Karlamagnúsar og Jóta. 

b) Karlamagnús og Jótar. 

þegar Karlamagnús var búinn ab afljúka því, er 

honum bjó ríkast í hug lengstan tíma ríkisstjórnar sinnar 

(772—803), en þab var ab brjóta Saxa meb öllu undir 

sig, og þegar hann hafbi þröngvab Norbursöxum undir 

veidi sitt, er byggbu þar sem nú heitir Holsetaland, byrj- 

abi vibureign hans og Jóta, því ab þá voru þeir orbnir 
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nágrannar, þar sem Eyder-á*) ein greindi lönd þeirra. 

Eptir því sem næst verbur komizt, er svo afe sjá, sem 

Jótar haö álitií) Saxa ættmenn sína og truarfjelaga, auk 

þess sem stjórnarhættir og tunga hvorratveggja virbist ab 

hafa verfó náskyld frá öndverbu, ef ekki hin sama. Allt 

eins hafa og Saxar álitib Jóta, og er þab því til sönnunar, 

aí> Wittekind, Saxahertogi hinn frægi, mægbist vib Sig- 

frib Jótakonung, en Saxar tóku sjer trautt konur frá 

útlendum þjóbum, auk þess sem hann flýbi tvisvar á 

nábir Jóta (778 og 779). En sama árife sem Obótrítar 

sigrufeust á Norfeursöxum hja Suentana (798), hverfur 

Sigfrife konungur úr sögunni, og hefur Gófeefrífeus* 2 3) þá 

orfeife einvaldur yfir Sufeurjótum, því afe áfeur höffeu þeir 

báfeir, hann og Sigfrife, verife konungar samt, því þeir voru 

bræferasynir;l). Eptir þafe afe Gófeefrífeus varfe einvaldur, 

áttu Frankar engan nágranna hættulegri, en hann; því 

afe hann var rnafeur metnafeargjarn og jafnstórhuga og 

Karlamagnús. Af því afe engin lönd lágu jafnnærri honum 

og Franka, urfeu þau einmitt fyrir mestum ágangi hans. 

Eins og áfeur er sagt (sbr. 3. c og 9. a), haffei Karla- 

J) pannig í handritinu. Rjettara er Egfeerá, Egfeera, Egfea (af 

Egdora, nú Eidcren); en Ægisdyr er hóíslenzkulegast, og höfum 

vjer þafe því framvegis. . A. O. 

2) Sbr. Fornm. s. XI., 405 — 6, og er nafn þetta haft eptir rit- 

höfundum þeim, er skráfe hafa Franka annála. Nú er almennt 

álitife, afe konungur sá, er Snorri nefnir Guferaufe veifeikonung, 

efeur hinn mikilláta (Ynglingas. 53. kap.), sje sami mafeurinn. 

Sbr. Munch. Det n. Folks Historie 1. b., 384 — 90. 

A. Ó. 

3) Svo segir Kruse; eu Chr. Molbech segir (í Fortœllinger og 

Skildringer af den danske Historie. Förste Deet)} afe 

möunum sje ókunnugt um ætt hans og uppruna, og afe hann 

komi ekki fyr til sögunnar, en um 804. 
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niagnús fengið Obótrítum, bandamónnum sínum, flest 

lond Norbursaxa, svo ab þeir urbu nágrannar Suburjóta, 

og sá Góbefríbus skjótt, a<b hvorki mundi nágrenni Franka 

nje Obótríta verba Jótum eins happasælt og æskilegt, 

eins og nágrenni Norbursaxa, frænda þeirra, hafbi verib. 

Honum var og ekki grunlaust um, ab þab kynni ab 

detta í Karlamagnus, ab bregba sjer norbur yíir Ægisdur, 

og ]æss vegna dró hann ab sjer landlib og flota í Sljes- 

vík CSHestoi'p), á landamærum Jótlands og Norbursaxlands, 

þegar hann heyrbi, ab konungur væri á Norbursaxlandi 

804. En ekki lenti þeim þó ab því sinni saman. Reyndar 

var Karlamagnús reibur Jóíum, og þab ekki án orsaka; 

því ab bæbi hÖI'bu þeir veitt Söxum ab undanlörnu allt 

þab lib, er þeir máttu, í móti konungi, og öllum þeim 

traust og hæli, er komib höfbu farflótta fyrir Karla- 

magnúsi af Saxlandi á nábir þeirra. Karlamagnús vildi 

allt ab einu ekki byrja stríb vib Jóta ab svo stöddu, en 

gjörbi Góbefríbus orb ab koma til fundar vib sig, og hjet hann 

góbu um þab. En þegar ab fram kom, sá Góbefríbus sig um 

hönd, og fór hvergi; en sendi sendimenn í sinn stab til 

Karlamagnúsar, er dvaldi þá, þar sem nú heitir Liine- 

burff. För þeirra sendimanna Góbel'ríbus til Karlamagn- 

úsar varb erindisleysa ein; því þeir gátu engin gegn svÖr 

og gób getib máli konungs um framsal ílóttamannanna 

saxnesku og Önnur þau vandamál, er Karlamagnúsi þótti 

mestu varba; sneru þeir því heim aptur vib svo búib. 

þessi var abdragandi ab stríbum þeim, sem Jótar og 

Frankar áttu síban saraan. J>ó libu hin næstu 3 ár, svo 

ab ekki bar til tíbinda meb þeim, en ekki tvístrabi Góbe- 

i'rfbus libi því, er hann hafbi úti 804, og ábur er getib, 

heldur jók þab æ meir og hjelt því jafnan sybst á landa- 

mærum ríkis síns, allt austan frá Eystrasalti vestur ab 

Æjgisduramynni, og skipalib mikib því til annarar handary 
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ef til þyrfti ab taka, einnig gjörbi hann samband vi& 

Wilza um libveizlu vib sig, 807 hjelt Góbefríbus öllu 

libi sínu subur yíir Ægisdur, og rjebst á Obótrfta. 

Fóru |)á svo vibskipti hans og þeirra, ab Trasiko, 

Obótríta-konungur, var& ab flýja landib lyrir Jótum; 

annan höfbingja Obótríta höfbu Jótar handtekib, og ljet 

Góbefríbur hengja hann. Ab því búnu heimti hann skatt 

af tveim þribjungum Obótríta, og hjelt libi sínu allt vestur 
0 

til Elfar. Arib eptir (808; sendi Karlamagnús mikinn 

her Franka og Saxa austur ab Elti til libs vib bandamenn 

sína; fyrir því libi var Karl konungsson. Sá þá Góbe- 

fríbus þann sinn kost beztan ab halda heimleibis undan; 

því ab hann treystist ekki ab etja vib slfkt oíurefli. En 

ábur en hann i'ór norbur yfír Ægisdur, samdi hann 

vopnahlje vib Obótríta, og þó eyddi hann litlu síbar 

fyrir þeim kaupstab þann , er fíerich hjet, og Obótrftar 

hölbu byggt ekki alllangt frá JVismar vib Eystrasalt, og 

hafbi hann verib Obótrítum einkar arbsamur1). 

þó ab Góbefríbus konungur hætti hvorki sjer nje 

mönnum sínum undir vopn Franka í þessari herför hans 

til Norbursaxlands, hafbi hún eigi ab síbur sorlib svo ab 

honum og Jótum, ab hann hafbi ekki nógan mannalla til 

ab verja land sitt ab sunnan, og varb því ab láta hlaba 

virki meb endilöngum landamærum sínum, austan frá 
0 

Sljesíirbi og vestur ab Ægisdurum eba Treen-L A því 

virki Ijet hann gjöra kastala marga, og eitt hlib ab eins, 

og var þab ekki breibara en svo, ab þar var vagngengt 

um. A meban virkib var hlabib, skipti hann libi sínu, 

og Ijet nokkurn hluta þess starfa ab virkisgjörbinni í 

*) f>aö segja suinir menii, ab Góbefribus haíl í þab sinn látib 

myrba TrasilíOy konung í licrichy en þab getur ekki stabizt 

jþvf ab árib eptir (809) fór Trasiko herför í rnóti Wilzum. 
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næbi, en sjálfur varbist hann meí) hinum hluta libsins 

árásum Franka og Obótríta á meftan. þannig komst 

virkib upp á skömmum tíma, og ætla menn, aft þab hali 

yerib fyrsta byrjunin til Danavirkis, er síban hefur svo 

verib nefnt, sem Gáfceirífeus Ijet þá leggja, og sjást enn f 

dag menjar þess virkis í Sljesvfk. A meban Gobefríbus 

hafbi þetta starf fyrir stafni, hafbi ekki Karlamagnus 

látib menn sína halcla heldur kyrru fyrir; því ab bæbi 

ljet hann gjöra skip f öllum þeim borgum, er lágu meb 

sjávarströndinni og vib storiljöt í ríki sínu ab norban og 

vestan, til varnar fyrir landgangi, ránum og herhlaupum 

Jöta, og reisa 2 rammgjörva kastala fyrir austan Elíina 

809. Annan þeirra nefna sagnaritarar þjöbverja Hoch- 

buchi, og ætla, ab hann hafi stabib, þar sem mi er Ham~ 

bui'íj vib Saxelfi; ])ví ab «öllum ber saman um ab Karla- 

magnus hafi fyrstur stofnab Hamborg, enda átti kastaií 

þessi ab vera til varnar fyrir Wilzum* Hinn var gjörbur 

norbur vib á þá, er Stör lieitir, þar sem nu er ltzeho 

þar ab auki íjölgabi Karlamagnús drjiigum varnarlibi á 

Norbursaxlandi. þab var tilgangur Karlamagnúsar, ab 

þessi vibbunabur Franka kæmi geig ab Göbefríbus konungi; 

enda leit svo út, sem hann færi ab verba fribftísari en 

ábur. Gekk þá Karlamagnús á þab lagib, og ljefc þab 

berast meb kaupmönnum, er seldu varning sinn í Dan- 

mörk, ab liann mundi taka sættum af Göbefríbus, ef hann 

leitabi þess. Og af því ab Göbefríbus tök því þá líklega, 

var búizt vib sættafundi fyrir sunnan Ellina. Ekki vifca 

menn glöggt, hvar þab hefur verib, hvort heldur í Badcn- 

/lict eba Mclac, ab fulltrtíar beggja konunganna fundust. 

En þar eb fulltrtíar Göbefríbus neitubu af hans hálfu aí> 

bæta skaba þann, er hann hafbi gjiirt Karlamagnúsi og 

þegnum hans og bandamönnum, varb þessi sættafundur 

jafnárangurslítill og hinn fyrri. 



154 

þegar Karlamagnus sá, ab Góbefrfóus var ekkert 

alhugamál um sættir vib sig, byrjabi strífeib ab nýju. 

Trasiko Obótríta-konungur, fór me& her á hendur 

Wilzum og Öbrum bandamönnum Jóta, og kiigabi þá til 

hlýbni um sinn. þegar Góbefríbus konungur heyrbi þab, 

varb hann svo æfur, ab hann baub tit Öliu libi sínu um 

vorib 810 og dró aí) sjer öll skip sín, og voru þau ekki 

færri en 200; á þau skipafei hann öllu því lií)i, er þau 

gátu rúmab. Herjabi Góbefríbus þá fyrst um allar eyjar 

austan frá Elfarmynni vestur ab Fríslandi og rændi þær. 

8íban veitti hann landgang hjá Frísum, brenndi fyrir 

þeim borgir, sigrabist á þeim í 3 orustum, og drap Hrærek 

Frísahöfbingja. Eptir þab neyddi liann Frísa tii ab kaupa 

grib af sjer fyrir 200 merkur silfurs. Um sama leyti 

höfbu og Wilzar., sem þá voru bandamenn Góbefríbus, 

roíib enn orb og eiba, og rábizt á Obótríta austur vib 

Elíina, unnib mikinn bug á þeim, og brotib kastalann 

Hochbuchi Karlamagnúsi barst hersagan úr bábum 

áttum, frá Frísum og Obótrítum jafnsnemma, og þau 

heitingaryrbi Góbefríbus konungs meb, ab hann ætlabi 

ab fara ab Karlamagnúsi sjálfum í Aaclien — því þá 

sat konungur þar — og hafa kirkjur hans fyrir hrossa- 

hús. þegar Karlamagnúsi komu þessi tíbindi, baub hann 

út öllu skipalibi sínu, sem hann gat til náb, í móti 

Jótum, en sendi hib skjótasta lib þab, er hann hafbi hjá 

sjer, austur ab Elíi, til varnar fyrir árásum Wilza. Síban 

gjörbi hann orb öllum ijensþiggendum sínum ab bjóba 

út libi um ríki sitt, og stefna því saman vib Rín. Sjálfur 

sat hann í Lippenheim, þangab tii allur herinn var 

kominn saman, og hjelt svo meb hann sjáifur austur ab 

Weser hib livatasta, og setti þar herbúbir sfnar í Brima- 

borgarumdæmi. — Kom þar til hans mikib lib Obótríta, 

því ab Wilzar höfbu liætt árásum ölium, þegar Frankar 
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fconm austur þangaí). í Brimaborg beib Karlamagnús 

þoss, ab Jótakonungur kæmi til orustu vib sig, eins og 

hann hafbi ögrab honum, en þab varb þo ekki. Aptur 

?t múti frjetti Karlamagnús, aí) Jútar hef&u fengib njósn 

um libsafnab hans, og haldib því á burt hib skjótasta. 

En þau fagnabartíbindi fjekk hann síbar, ab raunar heföi 

þab meir valdib burtfór þeirra, afe einn af húskorlum 

Qóbefrí&us hefbi myrt hann, og því hefbu Jótar hvatab 

svo mjög heimför sinni. Varb Konungur alls hugar 

feginn þeirri fregn, og þótti upp frá því óþarft, ab vera 

lengur meb hernum sjálfur, og fór þegar heimleibis. 

þó Góbefríbus konungur ætti 4 sonu, tók enginn 

þeirra ríki næst eptir föbur sinn á Jótlandi, heldur bróbur- 

sonur hans, sá er Hemingur hjet; og þykir ekki ólfklegt. 

ab liann haíi ollab dauba föburbróbur sfns, enda var hann 

-allólfkur Góbefríbus ab hreysti og hugrekki, og baub hann 

Karlamagnúsi frib, þegar sama árib sem Góbefríbus var 

drepinn. þó var enginn fribur saminn í þab sinn, en 

vopnatak áttu Frankar og Jótar ab fribi þá þegar. Vorib 

optir (811) var lagbur meb þeim fribarfundur norbur vib 

Ægisdur, og komu þangab 12 erindisrekar, hinir beztu 

menn, af hendi beggja konunganna, og samdist svo meb 

þeim, ab Hemingur skyldi laust. láta allt þab, er Góbe- 

fríbus hafbi tekib fjemætt frá Frönkum og bandamönnum 

þeirra; þab var og ákvebib í sætt þessari, ab Ægisdyr 

skyldu þaban í frá greina lönd Franka og Jóta. Eptir 

þetta sendi Hemingur Jótakonungur 2 sendimenn meb 

stórgjöfum á fund Karlamagnúsar, og hjet honum vináttu 

sinni og tryggbum. En ekki tókst lengi til um þau vin- 

áttumál Hemings, því hann deybi skömmu síbar. Lítil 

vibskipti átti Karlamagnús eptir þab vib Jóta, á meban 

bann lifbi, en þess þóttist hann sælastur aÖ stríÖi þessu 

befÖi lokiÖ svo vegsamlega fyrir sig; því ab þab var 
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eina og þab biti á hann A), hvílíkar hörmungar hinir hug- 

gtóru Norbmenn mundu bua nibjum hans; en sjálfur sat 

hann í fribi fyrir þeim, þab sem eptir var æíi hans. 

Enda Ijet Karlamagnus herhlaup Góbefríbus á Frísland 

sjer ab varnabi verba; því ab jafnan Ijet hann síban 

herskip Íiggja í hverju fljótsmynni, rammskipub röskum 

hermönnum, auk skipaflota þess, er hann ljet vandlega 

gæta allra stranda. 

Enginn kristnibobi var sá enn, sem hafbi dirfzt ab 

stabfestast í þeim löndum, er Danir og Vindur bjuggu í. 

En upp frá þessu (jB12?) ljet Karlamagnus sjer mjog 

annt um ab koma þar á kristni. Hann ásetti sjer ab 

reisa kirkju á Norbursaxlandi og skipa þar biskup yfir. 

þar eb hann treysti Obótrítum miblungi vel til ab vernda 

kirkjur og kennimenn, þó þeir hefbu reynzt honum truir 

bandamenn, ljet liann nokkra hinna fornu Norbursaxa, 

er numib höfbu kristni annarstabar í löndum hans, flytja 

sig þangab aptur, en fól greifa þeim, er Eybert hjet, og 

hann hafbi skipab yfir Norbursaxland, ab vernda þar 

kirkjur og klerka fyrir árásum heibingja. þegar ab því 

var komib, ab æbsti presturinn, sem þangab átti ab fara, 

tæki biskupsvígslu, dó Karlamagmís, svo ab hann varb 

ab skilja syni sínum eptir, þeim er ríkib tók eptir hann, 

ab l'ramkvæma þessa fyrirætlun sína. 

Mestur árangur af stríbum þeim, sem Karlamagnús 

átti vib Vindur og Jóta, var sá, ab Frankar kynntust 

fleiri löndum og þjóbum en ábur, bæbi austur undir 

fEeichsel og jafnvel fyrir norban Eystrasalt (Svíjum)* 

En ábatinn varb þeim bæbi rýr og fallvaltur; því 

jafnan leitubust Vindur vib ab brjótast undan yfirrábum 

y) Eginhard eegir 1 annálum Frauka, 

horhlaupum þeirra fyrir frarn. 

ab Karlamagnús hati 
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Karlamagnúsar > eba rábast á lönd hans og bandamanna 

hans, þegar færi baubst. þó hafði konungur víba látib 

gjöra kastala til varnar fyrir þeim á landamærum. þannig 

haí7>i Karl, sonur hans, gjört 2 kastala hjá Elfinni 809, 

sr hann fór ab veita Obótrítum lib í rnóti Jótum. En 

þegar Wilzar höfbu gengib f lib meb Jótum og rábizt á 

Obótríta (810), brutu þeir og Línónar annan þeirra. 

Af þyf fóru Frankar 2 herferbir í móti Wilzum, hverja 

eptir abra (811 og 812), og hafa þeir þá ab líkindum 

gjört kastalann ab nýju. Ef Karlamagnus hefur farib 

bábar þær herferbir, sem sumir segja, þá hafa þær verib 

hans síbustu. Enn fremur hafbi Karlamagrnls látib gjöra 

varnir og víggirbingar á landamærum Frankaríkis ab 

austanverbu, auk þeirra sem ábur eru taldar. Ein þeirra, 

hin sybsta, var subur vib Alpaíjöll; hun var köllub Vinda- 

virki, af því Frankar höfbu í fyrstunni tekib hana frá 

Vindum, sem bjuggu fyrir sunnan Dóná, nm þab leyti 

sem Karlamagnus lagbi undir sig LangbarbalÖnd í ltalíu. 

1 Thiiring voru 2 slíkar varnir, og átti ab verja þaban 

ágangi Sorba; önnur þeirra var í nyrbri hluta Thúrings 

(hjá Halle), þar sem Merseburg var höfubstabur, en 

hin í sybri hlutanum, þar sem Erfurt er nií höfub- 

stabur. Síbar meir var hin nyrbri vörnin köllub austur- 

vörn, en sybri blátt á fram Thurings-vörn. 0g enn 

hafbi Konungur látib setja 2 kastala, meb Elfinni, annan 

fyrir vestan hana, til varnar fyrir Vindum, þeim er ab 

höfbu setzt í hjerabi því, sem nu er kennt vib Liine- 

burg. Hinn var fyrir austan Elli gegnt Magdeburg^ 

þar hafbi hann og látib gjöra brú á Elíinni, svo ab hann 

ætti því hægra ab komast austur í lönd Wilza, ef honum 

rjeb svo vib ab horfa. En þótt Karlamagnús gæti aldrei 

hugsab til þess ab leggja þá Vindur undir sig, sem 

byggbu austur vib Oder^ eba f milli hennar og Weichsel- 
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ár, austur meí) Eystrasalti, bæði af því ab hann hafbi 

svo margt fyrir stafni, og af því, ab þar voru þá ill 

lönd og ófrjóvsöm, en örbugt ab halda lib í vistalausum 

hjerubum og þar sem ekkert afdrep var til varnar, — þá 

sendu Vindur þessir til hans bæbi sendimenn og gjaíir, 

þegar þeir vissu af herlibi hans í nánd. En gleymdu 

hvorutveggja, þegar Frankar voru fjærlægir. 

v 
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10. Vibskipti Karlamagmísar og páfanna. 

a) Karlamagnús og Hadrianus I. (774—795). 

Veturinn 774 sem Karlamagnús sat um Pavíuy 

ásetti hann sjer aí) heimsækja páfann í márzmánubi, og 

halda páska í Romaborg. Hadrianus varb mjög glabur vib er 

hann heyrbi þab, og sendi rábberrana alla og annab stúr- 

menni ur borginni 3 ítalskar mílur út í móti konungi. 

En herlib Rómverja kom í móti honum meb öllum klerka- 

lýbnum eina mílu frá Rómaborg. Hjelt svo Karla- 

magnús nokkurs konar sigurför inn í borgina. Fylgdu 

honum þá ungir menn og drengir íjöldamargir, sem báru 

pálmavibargreinir og vibsmjörsvibargreinir, og sungu sigur- 

ljób um afreksverk Franka og framgöngu þeirra í orustum. 

Páfinn sjálfur tók í móti Karlamagnúsi á efsta stiginu 

fyrir framan dyrnar á Pjeturskirkjunni. A meban þeir 

umfóbmubust, páfinn og konungur, sungu klerkarnir þessi 

orb: „Blessabur sje sá, sem kemur í nafni drottins 

því næst gekk Karlamagnús inn í kirkjuna, til ab þakka 

gubi sigurgjafir vib sig, og leiddi páfinn hann sjer vib 

hægri hönd; þess vegna hafa sumir gjört sjer mikib far 

om ab grennslast eptir því, hvort hinn „heilagi fabiru hafi 

1 raun rjettri veitt Frankakonungi fyrirrúm fyrir sjer, eba 

V 
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annar andlegrar stjettar mabur hafi gengih á yinstri hlife 

páfanum, og hann í mibjunni En hvaí) sem því Iföur, 
sat Hadrianus páfi sig úr engu færi ah hafa allan þann 

hag, sem honum var unnt, af komu Karlamagnúsar til 
Rómaborgar. Varla hafbi konungur dvalib þar 3 daga 

fyr en páfinn f<5r ab leggja mjög ab honum ab stabfesta 

allar þær gjafir, sem Pípín konungur, fabir hans, hafhi 
gefih pálastólnum. Karlamagnús var fús til ah verha vib 
þeirri ósk páfans; og daginn eptir stabfesti hann gjafirnar 

á gröf hins helga Pjeturs postula, til yfirbóta synda sinna 

og lausnar sálu sinnar. í þeim stab sóru þeir, Karla- 

magnús og Hadrianus páfi, hvor ö&rum úrjúfandi vináttu 

og trúnafe. En þótt þess væri getib í gjafarbrjefi Karla- 
magnúsar fyrir jörbum jarlsdæmisins á Italíu, sem páfinn 

geymdi síban á háaltarinu í Pjeturskirkjunni í Rómaborg, 

ab þær væru eign Rórnastóls, er hitt þó engu aí> síbur 
víst, ab Karlamagnús hefur áskilib sjer öll veraldleg 
yfirráb yfir jarlsdæminu. og einungis leyft páfanum alla 

notkun og afgjald landa þeirra og borga, sem þar lágu 
til. í Rómaborg sjálfri hafbi páfinn ekki heldur neitt 

meira vald en ábur: liann var ab eins æbsti biskup og 
mestur höfbingi allra bæjarbúa; en Karlamagnús hafbi 

þar einn öll umráb og ljet erindisreka sfna og umbobs- 
menn skipa lögum og rjetti meb Rómverjum. Hann Ijet 

og slá þar alla peninga meb sinni mynd og yfirskript; 

Rómverjar hylltu hann og eptirkomendur hans, og páfarnir 
urbu ab leita samþykkis hans um tign þeirra og kosningu. 
þannig eignabist Karlamagnús í sömu herferbinni, sem 

hann fór í móti LangbÖrbum (773—774), ekki einungis 

allt ríki þeirra á ltalíu, heldur og öll veraldleg yfirráb í 

jarlsdæminu, er Grikkjakeisari hafbi þar ábur átt, og þar 
meb í Rómaborg. 
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Skamma stund mátti páfinn sitja í næbi ab eignum 

þeim, er Karlamagnús hafbi gefib páfastálnum, því áhur 

en konungur var farinn af Ítalíu, hófu jarlarnir í Lang- 

fiarbalöndum uppreist, og um leib ætlubu þeir ab rábast 

á Rfimaborg ásarat Adelgis, syni Desiderius, og var 

hans von meb skipaflota frá Grikklandi. í þessum beyglum 

bab Hadrianus Karlamagnús ab koma sjer og rfki sjálfs 

hans í Ítalíu hib hvatasta til hjálpar, og koma til Róma- 

borgar, til ab reka þaban fjandmenn páfans og hins helga 

Pjeturs postula, svo ab hann gjörbi ekki gjafir þær 

endasleppar, er hann hefbi gefib postulanum til lausnar 

sálu sinni; því ab um jarbirnar var páfanum allra annast. 

Karlamagnús ljet páfann ekki lengi snópa eptir sjer; því 

þegar hann gat vib snúizt, hjelt hann her sínum til Italíu 

(776). En ekki hafbi páfinn eins mikinn hag af þessari 

herför Karlamagnúsar til Ítalíu, eins og hinni fyrri; því 

konungur tók undir sig lönd sumra hertoganna, en Ijet 

abra þeirra vinna • sjer trúna&aretóa ab nyju. A meban 

Hadrianus páfi sat uppi, og Karlamagnús hafbi annar- 

stabar nóg ab vinna, kostabi páfinn kapps um þab eitt, 

ab aubga stól sinn ab löndum og tekjum, sem rnest ab 

verba mátti, og nýtti sjer til þess vináttu Karlamagnúsar 

og ósjerplægni. Svo var hann ósvífinn, ab hann lagbi 

fyrir Karlamagnús gjafarbrjef, er hann vændist ab Kon- 

stantinus mikli hefbi samib, og gefib allar þær eignir, 

er þar voru nefndar, Rómastól, og krafbist, ab því gjafar- 

brjefi væri fullnægt. En þab var nálega öll Ítalía, sem í 

því brjefi var ánefnd Rómastól. Mörgum kröfum þessum 

fullnægbi Karlamagnús 781, því þá endurnýjabi hann 

gjöfina á jörbum þeim er jarlsdæminu höfbu fylgt ab 

fornu, því ab erkibiskupinn í Haverma hafbi þá um 

stund svælt nokkrar þeirra undir sig. þar ab auki gaf 
% 

ll 
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Karlamagnús páfannm Sabínalandib langsetis meb Tíber- 

ánni, en þó áskildi hann sjer enn sem ábur öll veraldleg 

yíirráb yfir hjerubum þessum. 

Margt bar til þess, ab Karlamagnus áleit sjer nauftsyn 

ab fara för þessa til Ítalíu: fyrst þab, ab páfinn hafbi 

gjört honum hverja atreibina eptir abra ab koma til Róma- 

borgar, annab þab, ab margar óreglur höfbu komife upp í 

löndum hans í Italíu, er honum þótti naubsyn á ab 

stemma stiga fyrir, þab hib þribja, ab Grikkir voru farnir 

ab vekja óróa í nebri Ítalíu, og fjórbi þab, ab hann vildi 

fá sonum sínum tveimur lönd til forrába og láta páfann 

krýna þá. Karlamagniís byrjabi ferb þessa um haustib 

780, og hafbi meb sjer Hildigerbi 3. konu sína, og 2 

yngstu syni sína, Ivarlmann og Lobvík ; fór hann þá ekki 

lengra um haustife en til Pavfu og sat þar um veturinn, 

og bar þar ekkert til tíbinda. Um vorib eptir (781) hjelt 

hann til Rómaborgar, og kom þar undir páskana, og var 

honum þar fagnab meb miklum veg og sóma, eins og 
f f 

annarstabar á Italíu, þar sem hann kom í stórbæi. A 

páskadaginn sldrbi páfinn Karlmann, og skipti um nafn 

hans, og kallabi hann Pípín eptir föburföÖur hans. Annan 

dag páska smurbi hann bába þá bræbur til konunga og 

krýndi þá; var þá Lobvík þrjevetur, og hafbi fabir hans, 

þegar er hann fæddist, gjört hann ab konungi í Akvítaníu; 

en Pípín var hjer um bil 4 vetra, hann gjörbi Karla- 

magnus þá ab konungi yfir Langbarbalöndum. Karli, elzta 

syni sínum hinna skilgetnu, hafbi Karlamagnús engin 

afskipt lönd úthlutab, því ab hann var föbur sínum mjög 

ab skapi, og honum líkastur um alla hluti, og fyrir því 

mátti konungur sízt af honum sjá. 

Vib krýningu þessa var ótölulegur manngrúi saman 

kominn í hinum forna höfubstab hcimsins, og þótti 

mönnum þab undrum gegna, ab mibaldra höfbingi, og þó 
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enn í blóma sinum, skyldi skipta ríki meb sonum sínum; 

því þeir sáu enga naubsyn til þess bera, ab svo væri. 

En Karlamagnus sá í liendi sjer hagsmuni þá, er af 

þessari skipun sinni mundu leiba. Fyrst þab, ab bann 

útklutabi bábum yngstu sonum sínum ákvebinn erfbahlut, 

sem þeir hefSu, ef til vill, traublega fengib hjá hinum 

eldri bræbrum þeirra, Pípín kroppinbak og Karli, hefbi 

Karlamagnús dáib frá þeim á ungum aldri, meb því og 

ab konungur sá þah fyrir, ab hann mundi verba jafnein- 

rábur í stjúrn sinni eptir sem ábur fyrir þessum sonum 

sínum, þ(5 þeir bæru konungsnafn svo ungir; og annaí) 

hitt, ab hann lnigbi, ab hann og synir sínir mundu verba 

vinsælli bæbi af Akvítönum og Langbörbum, er Karla- 

magnús hafbi brotib undir sig meb vopnum hvoratveggja, 

þar eb þeir höfbu þegar úskab þess hvorir um sig, svo 

ab þeir yrbu ekki álitnir eins og skattskyldir þegnar 

Franka, þegar fram libu stundir, heldur gætu vænzt ab 

halda frelsi sínu og fornura sibum, þegar þeir hefbu 

konung sjer í lagi. 

Eptir þetta libu svo 5 ár, ab Karlamagnús kom ekki 

til Ítalíu, því þann tíma allan átti hann í stríbum vib 

Saxa, og svo ab sefa uppreistir innan ríkis, sem ábur er 

sagt (sbr. 6. a), þangab til hann ljet loksins til leibast 

fyrir jagstagl páfans í brjefum hans, ab fara til Italíu 

(786) og brjúta hertogann í BeneveM undir sig, því 

hann var jafnóþægur nágranni Hadrianus, eins og hann 

var óhollur þegn konungs. I þeirri ferb kom Karla- 

magnús til Rúmaborgar (787), og var þab meb fram 

milligöngu páfans ab kenna, ab konungur þorbi ekki 

ab eiga undir fribmælum hertogans, og ab Karlamagnús 

fúr meb her á liendur honum sama árib; en þú 

ljet konungur Arighis halda hertogadæminu eptir, en 

ll* 



sverja Pípín konungi hollustueiba og heita árlegum skatt- 

gjöfum. þar hafbi páfanum heldur en ekki brughizt 

bogalistin, því ab hann ætlabist til, ab Karlamagniis svipti 

Arighis völdum, og legbi hertogadæmiö til páfastólsins. 

En hvorugu varb framgengt, og þar á ofan varb páfinn 

ab sæta þungum kostum bæbi af Benevents-mmmxm. og 

Neapels-mönnum, eptir þab aí) Karlamagnus var farinn 

burtu af Ítalíu. — Af því konungur gegndi ekki öllum 

skrópum páfans, fór smá saman ah þykkna í honum vib 

Karlamagnus, og svo virbist, sem runnib hafi á hann 

tvær grírnur, meh ab halla sjer heldur ah Grikkjum aptur, 

svo sem honum var þó lítift um þá gefib, ef hann hefbi 

fengib af þeim fleiri lönd og jarbir; því ab bæbi varb 

hann libsinntur Adelgis, syni Desiderius, sem ávallt 

leitabi allra bragba til ab komast til ríkis á Italíu meb 

abstoö Grikkja, og víggirti Rómaborg ab nýju meb miirum 

og turnum. En enginn vissi, hvab honum gekk til þess, 

þar sem hann þurfti síbur en ekki aö óttast árásir af 

hendi Franka, liefbi ekki eitthvab annaÖ biiib undir hjá 

honum. Hadrianus vannst þó ekki aldur til ab gjÖra 

sig beran ab fjandskap vib Karlamagniis, vin sinn og 

velgjörbamann, því ab hann dó 795. En svo fór því 

fjærri, aö Karlamagniis væri valdur ab nokkrum ójöfnubi 

vib Hadrianus, ab hann hafbi ætlab honum þribjunginn 

af herfanginu mikla, sem Frankar höfbu tekib frá Avörum 

(sbr. 8. b). þegar konungi kom sii fregn, ab Hadrianus 

væri látinn, harmabi konungur hann, viÖlíka og góbur 

sonur syrgir ástríkan föbur. 
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b) Karlamagnús og Leó páfi III. Karlamagnús 
verfeur keisari. 

Eptir lát Hcidrianus páfa fdru Rdmverjar ab kjdsa 

annan í hans stab, en mjög bar þeim í milli um þá 

kosningu, og þab svo mjög, ab flokkadrættir komu upp í 

Romaborg, og bæjarbúar gengu í 2 sveitir: hjeldu abrir 

meb Grikkjum, en hinir meb Frönkum. Meb Grikkjum 

hjeldu allir þeir, er voru vinir Hadrianus páfa, og var 

í þeim flokki mestur hluti tignarmanna i Rdmaborg; en þd 

varb hinn flokkurinn ofan á, er meb Frönkum hjelt, og 

fjekk því framgengt, ab Leo hinn III. meb því nafni 

var kjörinn páfi, hvort sem mdtstöbumönnum líkabi þab 

betur eba ver. Ijbo settist þd ekki ab völdum fyr en 

796 , og gjörbi þegar menn á fund Karlamagnúsar til ab 

kynna honum frá kosningu sinni og beibast stabfestingar 

á henni. þar meb sendi Leo honum merki Rdmaborgar 

og lykilinn ab gröf Pjeturs postula til jarteikna, ab hann 

kysi sjer Kariamagnús til vendarmanns; einnig ljet liann 

þá orbsending fylgja, ab konungur yrbi ab gjöra rábstöfun 

fyrir því, ab teknir væru hollustueibar af Rdmverjum ab 

nýju. — þab má nærri geta, hversu glabur Karlamagnús 

hafi orbib vib þessa orbsending Leos] en fyrir því ab 

hann átti þá mjog annríkt, gat liann ekki komib því vib 

ab fara sjálfur til Rdmaborgar. Brjef skrifabi konungur 

Leo aptur, sem enn er til, og lýsir hann í því fullu sam- 

þykki sínu á páfakosningu slíks manns, sem Leo sje; 

síban lætur hann ánægju sína í ljdsi yfir heitum þeim, 

sem Leo hafbi unnib honum í brjefi sínu, ab hann skyldi 

ávallt reynast trúr Karlamagnúsi. því næst ljet kon- 

ungur þess getib, ab hann liefbi hugab Hadrianus, for- 

verara lians, gjafir, en meb því hann væri dáinn, sæi 
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hann engan maklegri ab njóta þeirra, en eptirkomanda 

hans í postullegu embætti. Engilbert (eba Angilbert) 

er mabur nefndur, hann var hirfrprestur Karlamagnúsar 

og skjalavörfeur hans; hann átti og Bertu konungsdóttur. 

þennan mann sendi Karlamagnús meb brjeíib og gjafirnar 

til páfa, og fjekk honum umbob sitt til ab taka liollustu- 

eií)a af Rómverjum, og til ab stabfesta páfann í tign hans 

í nafni konungs, og til ab endurnýja vináttu þá vib Leo, 

sem Karlamagnús og Hadrianus höfbu bundib svardögum 

hvor vib annan. Enn fremur skrifabi Karlamagnús Engil- 

bert brjef, á meban hann dvaldi í Rómaborg, og bab 

hann ab leggja ríkt á vib páfann, ab hann hegbabi sjer 

sómasamlega í tign sinni og embætti og samkvæmt kirkju- 

lögunum, svo ab hann gæfi kristnum mönnum gott dæmi til 

eptirbreytni. Engilbert ljet Rómverja vinna sjer eib ab 

hollustu þeirra vtó konung, og páfinn sór honum trúnab 

og fylgi, og játafti, ab liann væri höfbingi Rómaborgar, 

og lijet ab hlýbnast bobum hans í öllu. 

Leo efndi betur eiba sína vib Karlamagnús, en 

Hadrianus hafbi áfeur gjört; því Leo liatabi Grikki af 

hug og sál, og studdu margir Rómverjar ab hinu sama 

meb honum. En ekki voru þeir þó allir á einu máli um 

trúleik vife Karlamagnús eba hlýbni vib páfann; því ab 

hinir sömu, sem mælt höfbu í móti í páfakosningu hans, 

leitubust vib ab gjöra samsæri í móti hormm. Eru einkum 

til þess nefndir 2 menn, hjet annar Campidus, frændi 

Hadrianus, en hinn Paschalis, hann var kanselleri 

Rómakirkju. þeir æstu Rómverja til upphlaups, og komu 

þeim til afe rábast á páfann á prósessíu (hátíba-göngu) 

sviptu honum af hestbaki, tóku hann höndum, drógu hann 

inn í kirkju eina, ljeku hann þar illa og gengu næst lífi 

hans meb höggum og misþyrmingum. Síban vörpubu 
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þeir honum í yarbhald í klaustri nokkru; þar ætluðu þeir 

ab blinda hann og meiða, og halda honum á mehan 

hann lifhi. En páfinn átti þjónustumann einn truan, hann 

var herbergissyeinn hans, og hann frelsabi Leo nóttina 

eptir ur varhhaldinu. því næst tók Winiyis, hertogi í 
Spoleto, páfann á nábir sínar og fiutti iíann heim til sín 

meb öruggu verndarlihi. þegar Leo var kominn til Spoleto 

eptir alla þessa hrakninga, sendi hann hib bráhasta menn 

á fund Karlamagnúsar, til ab biÖja sjer ásjár og abstohar. 

Karlamagnús hjet honum reyndar lihveizlu sinni, en vildi 

þó fyrst kynnast páfanum betur, og heyra alla málavexti 

af munni hans, og bauö honum því ab koma á sinn fund 

norbur á Saxland, því svo stób á, ab Karlamagnús hjelt 

þá einmitt ríkisþing í Paderborn. Sendi svo konungur 

traust liö og nóg eptir páfanum subur á Italíu. þegar 

páfinn kom til Paderborn (799), tók konungur og allur 

lýbur vib honum meh mestu blíbu. 

Karlamagnús kannahist vih rjettindi páfans og skyldu 

sína ab vernda tign hans og kirkjunnar fyrir yfirgangi 

ólilutvandra manna, enda þurfti nú pátínn allrar þeirrar 

abstobar vib, sem konungur gat honum í tje látib, til þess 

ab ná aptur tign sinni óskertri í Rómaborg, og því sparabi 

páfinn ekkert til þess ab komast í kærleika vib konung. 

Af því þeir sátu longum á rábstefnum, Karlamagnús og 

Leo, þykir líklegt, ab þeir hafi tekib ráb sín saman um 

þab, bæbi hvernig hegna skyldi óaidarmönnunum í Róma- 

borg og einnig liver laun konungur skyldi fá, ef hann 

kæmi þangab og veitti páfanum lib í móti fjandmönnum 

hans, eins og einn samtíba sagnaritari hefur sagt meb 

berum orbum*). Eptir langar rábagjörbir ljet Karlamagnús 

‘) Meuscl hefur þab eptiu Jóhannesi diaconus í æfl JScapcls- 

biskupa. 
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páfann frá sjer fara, og fjekk honum yirbalegt föruneyti, 

þar aí) auki sendi hann með honum umbobsmenn sína til 

Rómaborgar, til ab koma honum aptur til valda og 

grennslast eptir málavöxtum mótstöbumanna páfans. Enn 

fremur fjekk Karlamagnus páfanum varbmenn þangab til 
0 

hann kæmi sjálfur til ltalíu. 

þegar Karlamagnus hafbi slitib ríkisþinginu í Pader- 

born, fór hann ab bua sig undir ab efna or8 sín vib 

páfann og heimsækja hann í Rómaborg, eins og hann 

hafói heitib honum, og þótti honum því meiri naubsyn á 

skjótum úrslitum á því máli, sem hann sá af brjefum 

páfans, ab enn var þar æri8 óspakt. En af því Karla- 

magnús fór fyrst af rfkisþinginu vestur í Frankaríki ab 

finna Alkvin ábóta, vin sinn og ráftgjafa, og þurfti þar 

ab auki ab draga lib ab sjer, og fór mefe þab austur á 

Bæland, komst hann ekki subur yfir Alpafjöll fyr en í 

ágústmánubi 800. Ekki gat hann heldur farife hart yfir, 

þegar liann kom subur í Langbarbalöndin fornu, því bæbi 

þurfti hann þar vfóa vib ab koma, og þar a8 auk var8 

hann ab búa Pípín konung, son sinn, út með libi, til a8 

sefa óeirbir, sem komib höfbu upp í Benevent. Eptir 

þa& hjelt konungur rakleibis til Rómaborgar, en ekki kom 

hann þar fyr en 24. dag nóvembermána&ar*). Hafbi þá 

páfinn gengib prósessíu fullar 12 mílur ftalskar í móti 

Karlamagnúsi til a8 fagna honum. þegar konungur var 

kominn til Rómaborgar, ijet hann alla erkibiskupa, biskupa, 

ábóta og veraldlega höf8ingja, bæ8i þá, er honum hÖf8u 

fylgt til Rómaborgar, og þá er þar voru í grennd, eiga 

fund me& sjer í samfieytta 7 daga. Konungur var og 

sjáifur á fundi þessum, og fjekk liann fundarmönnum til 

2) 24. d. desemberm. segir Dittmar. 
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rannsóknar og ítarlegrar umhugsunar orsakir til upphlaupsins 

1 Diöti páfanum, og sakargiptir þær, sem mótstöhumenn 

P^fans báru á hann. En svo þykir sem ekki haíi allar 

þcssar sakir verib sprottnar af illgirni einni eba upp- 

lognar, og ab Leo páfi hafi ekki verib eins grandvar í 

Kferni sínu, eins og Karlamagnús hafbi látib Engilbert 

úminna hann um í öndverbu, þegar hann Ijet stabfesta 

páfann í tign hans ; því ab ekki höfbu umbobsmenn kon- 

ungs, er hann sendi meb páfanum frá Paderborn til 

Rómaborgar, til ab koma honum þar aptur til valda, 

viljab gjöra beinan úrskurb í máli þessu, og nú þegar 

konungur kom þangab sjálfur, mundi honum hafa leikib 

ýmist í hug, hvort hann skyldi vera á máli páfans, og 

kúga fjandmenn hans, eba hann skyldi taka taum höfbingja 

Rómaborgar, sem páfinn hafbi gefib ástæbu til óánægju, 

liefbi ekki Alkvin ábóti þegar ábur snúib honum meb 

fortölum sínum til libsinnis vib páfann, undir eins og 

hann hafbi rábib Karlamagnúsi til ab fara vægilega vib 

mótstöbumennina. Eptir þab ab fundur liafbi verib 

haldinn í sjö daga, sem ábur er sagt, 'og fundarmenn voru 

litlu nær en ábur, baub Karlamagnús þeim ab íhuga 

málin enn ítarlegar og leggja úrskurb á. En þab kom 

fyrir ekki; því þeir færbust undan ab kveba upp álit 

sitt, meb því ab þeir hefbu ekki vald til ab ákveba neitt 

um þau mál, sem páfinn ætti lilut ab, sem einn ætti meb 

ab dæma alla abra, en væri ekki skyldur ab hlýbnast 

dómi nokkurs manns. An efa hefur þetta svar fundar- 

manna verib samantekin ráb meb samþykki konungs; því 

ab ólíkt er þab öbru háttalagi Karlamagnúsar, ab liann 

hefbi látib mönnum sínum slíka óhlýbni uppi lialdast, því 

hann átti ekki ab .venjast því ab heyra af þeim mótþróa 

eba andmæli. þar á ofan var páfinn sjálfur á fundinum, 
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og dró þab kjark úr öllum andlegrar stjettar mönnum, 

svo ab málib var linlega rannsakab, meb því og ab 

flestum var ógebfellt ab áfella þann, sem menn höfbu 

grun á, ab konungur vildi þyrma. Enda lýsti páfinn því 

yfir, ab hann væri þess albúinn ab sanna sýknu sína, og 

var þab þá gjört ab álitum, ab meb því skyldi máli 

þessu lúka. 

Daginn eptir átti konungur enn fund fjölmennan í 

Pjeturskirkjunni, og var páfinn þangab kominn í tign- 

arskrúba sínum. þar komu og sakaráberar hans, og voru 

nú nokkru djarfmæltari, en daginn fyrir, og töldu upp 

skýrt og skorinort öll afbrot páfans í heyrenda hljóbi, er 

þeir kærbu hann um. En þá var þeim enginn gaumur 

gefinn, því ab fundarmenn voru ábur orbnir á þaö sáttir 

ab leggja engan úrskurb á málib, en láta páfann sjálfan 

koma skírslu fyrir sig. Vann svo páfinn þess dýran eib, 

og lagbi hÖnd á helga bók, fyrir öllum Rómverjum, kon- 

ungi og fylgd hans allri, ab hann væri sjer engra þeirra 

afbrota mebvitandi. Síban lýsti Karlamagnús ])ví yfir, ab 

páfinn væri sýkn allra saka, er á liann hefbu verib bornar. 

En mótstöbumönnum páfans hegndi konungur meb því 

einu, ab liann vjek þeim burt úr Rómaborg, og jók sú 

mildi hans mjög ástsæld hans hjá Rómverjum. 

þegar Öllu málastappi var lokib og páfinn hafbi 

svarib sýknueib sinn, var skammt orbib til jóla. Fyrsti 

dagur jóla hefur jafnan þótt merkisdagur hjá öllum 

kristnum þjóbum, sökum atburbar þess, er þá varb og trú 

vor stybst vib, og svo þótti einnig þá. En jóladagurinn 

fyrsti 800 varb einnig ab öbru leiti merkisdagur fyrir 

Karlamagnús, og þó ekki einungis fyrir hann, heldur 

hefur sá dagur jafnan þótt markverbur síban í sögunni 

sökum þeirra hluta, sem þá urbu í Rómaborg. þann 
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dag söng Leo páíi sjálfur messu í Pjeturskirkjunni, 

°g var Karlamagnús þar yibstaddur, tignarmenn Franka 

aNir, sem meb honum yoru, og kennimenn og útölulegur 

ttianngrúi annar. þegar messunni var lokib og • Karla- 

ötagnús gjörbi bæn sína fyrir altarinu, eins og venja bans 

var til, því ab liann var rnabur gubrækinn, gekk páfinn 

a& honum, þegar alla varbi minnst, og setti gullna keisara- 

körönu á höfub konungi, og undir eins æptu allir þeir, 

er vib voru staddir, þetta glebióp: „Láti gubKarla- 

magnúsi, hinum mikla og fribsæla keisara 

Róm ve r j a, þ ei m er hann sj á 1 fu r lie fur kó r ónab, 

lengi lífs og sigurs aubib verba!w þegar söfn- 

ufeurinn liafbi þritekib upp þetta ávarp, og búib var aö 

leiba Karlamagnús í virbulegt hásæti, gekk Leo páfi enn 

ab honum og lagbi yfir hann purpuraskikkju, eins og þá, sem 

hinir fornu keisarar Rómverja höfbu borib, síban brá páfinn 

annari hönd sinni ab munni sjer, en meb hinni snart 

hann hönd (abrir segja klæbafald) Karlaraagnúsar og 

smurbi hann til keisara og laut lionum. þegar krýningin 

var afstabin, gekk keisarinn heim til hallar þeirrar, er liann 

bjó í í Rómaborg, og fylgdi honum lýburinn allur meb 

sífelldu fagnabarópi, og kallabi hann ýmist imperator eba 

aufjustus (þ. e. keisari). 

Efjinhard, sem bæbi liefur ritab æfisögu Karlamagn- 

úsar og annála Franka, og sem var tengdasonur keisarans 

og hefur margt fróblegt og fagurlega frá honum sagt, 

lætur, scm þetta fyrirtæki páfans hafi lcomib Karlamagnúsi 

meb öllu óvart, og ab liann hafi verib svo traubur ab 

þiggja tign ])essa, ab hann hafi þvertekib, þegar hann 

kom heim aptur í höll sína eptir krýninguna, ab hann 

skyldi hafa gengib þennan dag í kirkju, en þótt slíkur 

hátíbardagur væri, og keisarinn allra manna kirkjurækn- 

astur, ef hann hefbi vitab fyrir, livab verba átti. En 
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fyrir því aí) Eginharb var svo nátengdur Karlamagnúsi, 

sem nú var sagt, virbist sem hann hafi fegrab mál hans 

á þessum stab, meir en vera skyldi. þess vegna liafa 

menn fallizt heldur á frásagnir annara samtíha rithöfunda, 

en Eginharbs í þessu atribi. þess var áfcur getib, ah 

páfinn og Karlamagnús hef&u löngum setih á rábstefnum 

og liaft einmæli, þegar Leo för ah hitta Karlamagnús í 

Paderborn , og |)ykja allar kringumstæhur lúta ah því, 

ah þá hafi þeir tekih ráí) sín saman um, hvernig öllu 

skyldi hátta, þegar konungur kæmi til Rómaborgar. þegar 

páfinn var kominn aptur frá Paderborn til Rómaborgar, 

átti hann fund vib vini sína og fylgismenn; á þeim fundi 

stakk hann upp á ab gjöra Karlamagnús ab keisara, sem 

svo margt hefbi vel gjört til Rómverja. þar ab auki 

höfbu hölbingjar Franka og Rómverja fundi og rábstefnur 

ab hinu sama, einkum sýndist Alkvin hafa verib þess 

mjög fýsandi, og ab hann hafi vitab alla þessa fyrirætlun, 

ábur en Karlamagnús fór til Ítalíu; því ab á mebal gjafa 

þeirra, sem hann sendi til Rómaborgar fyrir þessa jóla- 

hátíb, var biílía ein meb þeirri áskript, ab hún „skyldi 

vera til virbingar keisaratigninnitt. þegar krýningin fór 

fram, voru því bæbi Rómverjar og Frankar undir liana 

búnir. Enda er þab óhugsandi, ab páfinn hefbi dirfzt ab 

krýna Karlamagnús, án þess ab konungur liefbi vitab af 

því ábur eba honum þvernaubugt; því páfinn varb ab sjá 

þá hættu fyrir, sem hann bæbi stofnabi sjálfum sjer í og 

Karlamagnúsi, þar Grikkjakeisara gat ekkert verib óskap- 

felldara, en ab annar mabur væri kallabur Rómakeisari 

en liann, þó reyndar væri langt síban, ab hann hafbi 

rábib þar nokkru til muna. þab er og eitt til sanninda- 

merkis um, ab Karlamagnúsi haíi ekki komib krýning 

sín óvart, ab þennan dag gekk hann til kirkju í tignar- 
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skrúða þeim, sem höfbingjum Rúmverja var títt ah bera, 

cn ekki í þjúbklæbum Franka, sem hann annars bar 

°ptast, og honum voru kærust. En hafi Karlamagnúsi 

verib nokkub í múti skapi í þessu, hefur þab líklega verib 

þab, ab krýningin varb meb svo skjútum atburbum; því 

ab páfinn setti kórúnuna á höfub honum, ábur en Karla- 

magnús gæti annabhvort sett hana sjálfur á höfub sjer, 

eba bobib páfanum ab gjora þab, eins og venja var, 

þegar Grikkjakeisarar voru krýndir. Meb þessari krýn- 

ingu Karlamagnúsar 800 byrjabi keisaratignin forna ab nýju 

í vesturhluta Evrúpu, og þab einmitt í þeirri borg, sem 

hinir fornu keisarar hÖfbu setib í, þangab til fyrir rúmum 

þremur Öldum. Og af þessari krýningu þúttust páfarnir 

síban eiga heimting á ab krýna keisarana í vestur- og 

norburhluta Evrúpu. 

Nú var Karlamagnús orbinn Rúmakeisari, og þú 

ekki jykist mjög veldi hans hib ytra vib þab, eba ab 

hann bætti vib sig löndum, og þú hann hefbi ekki öllu 

meiri yfirráb í Rúmaborg en ábur, var þú keisaranafnib 

alls ekki þýbingarlaust, eins og nokkrir hafa haldib. 

Hann hafbi ábur verib ab eins hertogi yfir Rúmaborg, og 

eins og jarl yfir löndum þeim, er Grikkjakeisarar þúttust 

eiga á Ítalíu austanverbri, og leit því svo út, sem 

yfirráb lians á bábum stöbum væru nokkub takmörkub, 

þú þau reyndar væru þab ekki, þvf bæbi var hann ein- 

valdur í Rúmaborg og úhábur Grikkjum. En eptir þab 

ab hann varb keisari, gat engum annab hugsazt, en ab 

hann væri einrábur allra eigna sinna á Italíu. Og þú 

keisaratignin rúmverska væri nú ekki nema ab nafninu til 

lík því, sem hún hafbi ábur verib, var nafnib eintúmt 

núg til þess, ab vekja virbingu fyrir henni hjá nibjum 

villiþjúba þeirra, er ábur liöfbu eytt keisararíkinu forna 

4 
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og brotib löncl þess undir sig. Svo mikib fannst og 

Karlamagnúsi sjálfum í tign þessa varib, ab hann ljet 

alla þegna sína bæbi andlega og veraldlega, vinna sjer 

hollustueiba ab nýju, þegar hann var orbinn keisari og 

ljet brýna fyrir þeim um leib, ab sá eibur væri miklu 

dýrri, en hinn venjulegi ljenseibur. Frásögurnar um 

yfirrráb fornkeisara Rómverja nálega yfir öllum löndum, 

um lofsæld Águstus og dýrb Konstantinus mikla, vöktu 

hugmyndina hjá kristnu þjóbunum um jarbneskt veldi, sem 

öllu væri æbra, og sem kastabi nokkurs konar tignar- 

ljóma á þann, sem nú bar þetta nafn, sem og hafbi um 

leib skuldbunclib sig til ab verja ekki einungis rjettindi 

Rómverja, helclur og kristnina fyrir hverjum, sem um var 

ab eiga. Og vib þetta jókst ekki alllítib virbing Karla- 

magnúsar og álit hans. þess vegna var þab meir en í 

orbi, ab Grikkir, sem ávallt höfbu eflt fjandmenn Karla- 

magnúsar í móti honum í ítalfu, undu því stórilla, ab 

hann hafbi látib gefa sjer keisaranafn, sem Grikkja- 

keisari þóttist einn eiga heimting (i meb rjettu. þó bar 

ekki mjög á misþykki í millum Karlamagnúsar og Grikkja, 

á meban Irene keisaradrottning sat ab völdum á Grikk- 

landi (797—802 ab minnsta kosti ab öbru hverju); því 

þó hún væri grimm kona í skapi, var hún svo vel viti 

borin, ab hún sá, ab sjer mundi ekki tjá ab cleila kappi 

vib Karlainagnús um yfirrábin á Italíu, eba láta þab á 

sjer finna, ab hún gjörbi kröfur til landa þeirra, er Frankar 

höfbu náb þar ab fornu frá Grikkjum. En til þess ab 

Karlamagnús legbi ekki einnig undir sig hinar litlu landa- 

leifar, sem Grikkir áttu enn eptir á Italíu sunnanverbri 

og á Sikiley, ljet hún líklega vib hann um eiginorb. En 

þab átti henni þó ekki ab aubnast, því ab henni var 

svipt frá völdum 802, og varb þá Nicepkorus keisari 
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yfir Grikkjum. Hann h<5f stríb vib Karlamagnus um 

eignarrjett þeirra til Venetíu og Dalmatfu, sem bábir 

vildu eigna sjer, og lauk svo deilum þeirra 810, ab Karla- 

niagnus afsalabi sjer öllu tilkalli til þeirra landa. En 

ekki var þab fyr, en Michael, er næstur tók keisaradóm 

á Grikklandi eptir Nicephorus, kom til valda, ab Grikkir 

könnubust vib, ab Karlamagnus væri keisari. 
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I 

11 o Karlamagnús semur ríki sitt. 

a) Ríkisþing, rjettarfar og útbob. 

þess er ábur getið (2. c), ab Karlamagnús hafi tekiÖ 

mikiö ríki og víÖlent fyrst eptir Pípín konung, fööur sinn, 

og síöan eptir Karlmann, broöur sinn, og hver veriÖ hafi 

takmork þess; nú höfurn vjer og sjeö hingaÖ til, liversu 

mjög hann jök þaö ríki í allar áttir meÖ hugrekki sínu, 

hreysti og þreklyncli, svo aö takmörk þess voru aö norÖan: 

NorÖursjórinn, Ægisdyr og Eystrasalt, aö austan J3æ- 

heimur og Dngarn, aö sunnan Ofanto í Ítalíu, Miö- 

jaröarhafiö og Ebro á Spáni, og aö vestan Atlanzhafiö. 

En áöur en vjer leitumst viö aÖ sýna, aö Karlamagnúsi 

var ekki miöur lagiö aö stjórna löndum sínum og gæta 

þeirra, en aÖ leggja lönd undir sig, viljum vjer nefna þau 

lönd hjer á einum staö, er hann átti yfir aö ráöa. Var 

þaÖ fyrst nokkur hluti Spánar (mörkin spanska: Cata- 
lonia, Aragonia og Navarrá); Ítaiía allt sunnan frá 

Ofanto noröur aö Alpafjöllum, þegar páfaeignirnar eru 

meö taldar, nokkur hluti Ungarns og Austurríki því nær 

allt, nokkur hluti Bæheims og Bælancl allt, Saxland allt 

og nokkur þau lönd, er Vindur (Slavar) bjuggu í fyrir 

austan Saxelfi, sem áÖur er sagt (sbr. 9. a, og b). þessi 
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lönd öll hafbi Karlamagnus lagt undir sig, eptir þab ab 

hann kom til ríkis. Og þar a& auki voru þau lönd, er 

hann haffti tekih ab erfhum: Sveiz, Alemannia, Thú- 

ving, Niburlöndin og Belgfa og Frankaríki allt. — f>ab 

gegnir furbu og má næstum því virbast ótrulegt, ab 

Karlamagmís, — sem átti ab rába yfir svo víblendu 

ríki, og þurfti ab fara hverja herförina á fætur annari. 

til ab sefa óspektir í löndum þessum, sem stundum 

komu upp í fjærlægustu áttum, og til ab verja lond sfn 

fyrir árásum annara þjóba, og stundum villiþjóba, eba 

hann var önnum kafinn í ab brjóta lönd annara undir 

sig, — ab hann skyldi þó hafa nægan tíma til ab efla 

svo heillir þegna sinna og hagsæld, ab öllum hefur þótt 

undrum sæta, hversu haganlega honum tókst ab niburskipa 

Öllu innbyrbis í löndunum, og hversu þau blómgubust 

þrátt fyrir allar styrjaldir og stríb, er bæbi keisarinn 

sjálfur og þegnar hans áttu svo ab kalla sífellt í. 

Stjórnarskipun Franka kom Karlamagnús svo vel 

fyrir, ab traublega hefur verib aubib ab koma henni í 

betra horf á hans dögum. Frá alda Öbli, eba svo langt 

sem sÖgur ganga, höfbu Frankar haldib ríkisþing einu 

sinni á ári, og voru þau köllub marzfundir, af því þau 

voru haldin í þeim mánubi, undir berum himni. Til 

marzþinga máltu allir frjálsir menn koma í fyrri daga. 

A þingum þessum var allt þab útkljáb, er til almennings 

heilla horfbi, þar voru konungar hylltir og skorib úr málum 

manna. En þegar fram í sótti, fóru Frankar ab skeyta 

minna þingum þessum, svo þjóbleg og kær sem þau 

höfbu verib þeim í fyrstu ; og svo kvab rammt ab því, 

ab undir stjórnarlok Klótars konungs annars lítur svo 

út, sem þau hafi verib ab mestu gleymd. Pípín frá 

Herstalli áttu Frankar þab ab þakka, ab þau dóu ekki 

út meb öllu; en ekki tók þá öll þjóbin þátt í þeim, eins 

12 
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og ábur, því ab andlegrar stjettar menn og höfbingjarnir 

rjeðu þá mestu á þingum. Karl Martell var einrábur í 

stjórn sinni, þó ekki bæri hann konungsnafn. Hann átti 

í sífelidum deilum vib klerka, og þar eí) allmargir þeirra 

roru fulltruar á ríkisþingunum, var þafe nóg ástæfta fyrir 

hann til ab kvebja þeirra aldrei. Pípín, sonur hans, var 

klerkum vinhallari, og tók þingin upp aptur, en sama 

iyrirkomulag var þá á þeim, sem verib hafbi á þeim á 

dögum Pípíns frá Herstalli. Hann sá þab sum sje í 

hendi, ab klerkastjettin mundi efla hans hag, og stybja 

hann til ab ná yfirrábum þeim, er hann fjekk ab lokunum. 

ef hann væri henni hlynntur. 

Karlamagnusi einum var þab ætlab, ab koma ríkis- 

þingum Franka ab nokkru leyti aptur í sama horf, sem 

þau voru í frá Öndverbu. því ab hann var svo glögg- 

skyggn stjórnfræbingur, ab hann sá, ab þab var eina 

rábib ab leyfa þjóbinni ab taka þátt í þingunum, þar sem 

lögin voru samin, til þess ab gjöra hana elska ab lög- 

unum og hlýbna þeim, og meb því einu gat hann komib 

reglu á alla stjórn. Karlamagnús hjelt jafnabarlega 2 

ríkisþing á ári hverju, í stab þess ab ábur hafbi eitt 

verib haldib, og stundum ekkert. Annab þeirra var haldib 

f maímánubi, en hitt á hausti. Ekki var hver frjáls 

inabur skyldur ab koma á vorþing, eins og verib hafbi á 

dögum Lobvíks konungs, en sjerhver greifi skyldi ))angab 

sækja, og hafa 12 menn meb sjer; til þess voru kjörnir 

samdómsmenn greifanna, eba abrir nefndarmenn úr um- 

dæmi þeirrá. þar ab auki sóttu vorþingin allir hinir 

æbri valdsmenn andlegrar og veraldlegrar stjettar, biskupar 

og ábótar, landvarnargreifar og umbobsmenn (sendigreifar) 

og allir embættismenn, sem voru vib liirb keisarans. A 

þessum þingum voru Öll alþýbleg mál rædd, hvort heldur 

þau lutu ab hinu innra eba ytra ástandi ríkisins, ab 
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andiegum efnum eba veraldlegum. þar var stunglb upp 

^ nýjum lögum, og þau samþykkt af þingheimi og keis- 

aranum. þar voru veitt embætti og skorib úr öllum 

^isklíbum, sem ekki urbu leiddar til lykta á hjerabs- 

þingum. þegar vebur leyfbu, voru þingin haldin undir 

berum himni, en þó voru afmörkub svæbi ætluh hverjum 

dokki þingmanna fyrir sig, til ab íliuga málin. En 

smá saman kom ab því, ab slíkir fundir á bersvæbi þúttu 

illir vibfangs bæbi fyrir oveburs sakir og annara hluta, 

svo ab konungarnir toru ab halda þá nærri heimkynnum 

sínum. Ivarlamagnús hafbi látib búa svo höll þá, er hann 

átti í Aachen, ab hún var einkar vel fallin til slíkra mann- 

íúnda. þegar hann sat ]>ar í leyndarrábstofu sinni, gat 

hann hæglega sjeb ylir allt þingsvæbib og herbergi þau, 

sem byggb höfbu verib umhverfis ])ab handa þingmönnum. 

þessa tilhögun hafbi keisarinn látib gjöra til þinghalda 

og var hún honum einkar hagkvæm; því þú ab hann 

setti optast nær sjálfur þingin, og bæri upp fiest mál fyrir 

þingmönnum, eins og konunganna var sibur til ab fornu, 

;ítti liann eigi ab síbur svo margt ab annast, ab hann 

gat ekki ávallt setib þingin sjálfur, en gat þo á þennan 

Iiátt haft stöbuga hlibsjón af abgjörbum þingmanna. Samt 

sem ábur var hann bæbi lífib og sálin í öllum þingstörf- 

unum, meb því ab hann fól æbstu embættismönnum 

sínum á hendur ab leggja þab til, sem hann vildi sjálfur 

ab ofan á yrbi í úrslitum málanna; og þar ab auki skutu 

þingmenn rnálunum tíbum undir úrskurb keisarans sjálfs, 

þegar þau voru svo flókiu, ab þeir treystust ekki ab 

íeysa einir úr þeim. Öilum þingmönnum var skipt í 2 

sveitir á ríkisþingum þessum, voru í annari þeirra and- 

legrar stjettar menn einir, en f hinni veraldlegir, og ræddi 

hvor sveit málin sjer í lagi. þegar elztu þingmennirnir í 

hvorri sveit höfbu rannsakab og rætt málin til hlítar, 

12 * 
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guldu hinir yngri þeim samkvæbi sitt. Ef ályktunum 

beggja sveitanna bar saman, voru þær bornar undir keis- 

arann sjálfan, sem ávallt var vibstaddur vib þinglausnir, 

til ab samþykkja og stabfesta ályktanir ])ingmanna, eí)a 

til ab breyta þeim eba fella þær, ef honum virtust þær 

óhæfar. þegar keisarinn liafbi stabfest ályktanir þing- 

manna (sem eptir þab voru kallabar capitulariá), voru 

þær fengnar þingmönnum aptur til undirskriptar og hlut- 

abeigandi embættismönnum falib á hendur ab framfylgja 

þeim, því þaban í frá gengu þær sem lög. 

A meban þingmenn áttu ab ræba málin, varbi Ivarla- 

magnús stundum þeim, er hann annars var vanur ab verja 

til vísindaibkana, bæbi til ab taka á móti gjöfum þeim. 

sem skattlandabúar færbu honum ótilkvaddir, því ab sú 

hafbi verib venja Franka ab fornu, og til ab fá fregnir 

úr öllum hjerubum ríkis síns af þeim, er þar voru saman- 

komnir, og lagbi hann mjög ab mönnum ab láta uppi 

vib sig, hvab þeir hygbu helzt þeim hluta ríkisins til 

heilla, er þeir voru frá. Eins leitabi hann frjetta af 

þeim þegnum sínum, sem lítilmótlegastir voru, og ræddi 

lÖngum vib þá er liann sá sjaldan, og fór ekki ab mann- 

, virbingum. 

Öbru vísi var haustþingunum varib, og sóttu þau 

mjög fáir. þar komu ekki abrir en keisarinn sjálfur. 

trúnabarmenn hans og rábgjafar, þeir er mest voru virtir 

og margreyndastir. Aldrei voru þær ályktanir birtar, sem 

á þeim voru gjörbar, heldur var þess vandlega gætt, ab 

þær færu leynt; |)ó halda menn, ab liaustþing þessi hafi 

ekki verib annab en nokkurs konar undirbuningsfundir 

undir vorþingin, til ab greiba eba flýta fyrir úrslitum 

málanna á þeim. Um þab leyti sem haustþing voru 

haldin, var optast nær öllum herferbum lokib, og voru þar 
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því stundum laun ákvebin og veitt, þeim er til launa 

hafí)i unnib ineb framgöngu sinni í orustum sumarib áöur1). 
% 

Undirstaba Frankaríkisins, sem haffti myndazt af 

þeirri þjöh, er í öndverhu lifbi í liinu upphaflega ástandi 

mannkynsins, hafhi veiklazt, á meban Mervíkingar sátu 

aí) völdum; en eptir þab ah hirhstjörarnir fóru ab ráða 

þar rikjum, gætti hennar mjög lítib, og þær litlu frelsis- 

leifar, sem þá voru eptir frá hinu upphaflega ástandi 

Franka, hvurfu meh öllu á dögum Karlamagniísar, me?) 

því ab hann fjekk trunaharmönnum sínum öll þau yíirráh 

í hendur, sem þjóÖin hafhi þangab til lobab á. þessa 

trúnabarmenn sína setti keisarinn yfir minni og meiri 

landshluti eba hjerub, og þeir stjórnubu hjerabsmönnum í 

nafni konungs, og höfbu alia borgarstjórn og herstjórn 

á hendi sjer, hver í sínu hjerabi. Karlamagnus hafbi 

skipt Öllu hinu víblenda ríki sínu í hjeruí), og yfir sjer- 

hvert hjerab skipabi hann slíka trúnabarmenn, sem ábur 

höfbu verib hirbmenn hans og honum handgengnir; þessir 

embættismenn voru greifar kallabir, og hjerabib, sem þeir 

áttu yfir ab rába, greifadæmi. Abur hafbi þjóbin kjörib 

þessa embættismenn, en nú setti Karlamagnús þá til 

embætta, er honum sýndist. Greifunum fól hann á hendur 

dómgæzlu og skattlieimtu, og ab halda á ró og reglu í 

greifadæmunum, einnig skyldu þeir bjóba út libi og vera 

foringjar þess, ef hernab bæri ab höndum, eba ef þeim 
/ 

kæmi orbsending frá keisaranum. A takmörkum ríkis 

*) A haustfundunum, sem Jcrrer segir ab hafi verib haldnir undir 

árslokin (en Dittmai nokkrum tíma fyrir vorþingin), segja 

þeir, Jerrer og (jalletti, ab skattlandabúar hafi fært keisaranum 

gjaflr þaer, sem ábnr er um getib, og getur þab varla verib, 

því ab skattlandabxiar komu þar ekki, nema trúnabarmenn 

keisarans. 
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síns neyddist Karlamagnus til ab skipa einn mann yfir 

stærri hjeruí), en einu greifadæmi svarafei, svo ac) þeir 

ættu fleiri hermönnum á aft skipa, ef ofrib bæri aí) höndum; 

þessi stærri hjerub voru kollub „merkur44, og þeir, sem 

fyrir þeim áttu ab ráfta, „markgreifar44 þ. e. landvarnar- 

greifar. 

Af því aí) greifarnir og landvarnargreifarnir höffeu 

því nær ötakmarkab vald, hver í sínu umdæmi, en keis- 

arinn optast fjærlægur, og átti svo ab segja í sífelldum 

stríbum, var vií> því buib, ab þeir beittu þessu valdi 

sínu öferu vísi en skyldi, annafehvort keisaranum til dlibs. 

eba til ab níbast á þeim, sem þeir voru yíirbobnir, þar 

sem þeir voru eins og einrábir höfbingjar, hefbi ekki 

Karlamagnus kunnab ráb til ab stemma stiga fyrir yfir- 

gangi þeirra. þess vegna skipti hann öllu ríki sínu í 

(4) stör-umdæmi, og skipabi ylir hvert þeirra umbobs- 

menn; þá menn hafa þjöbverjar kallab „sendigreifa ,u en 

á latfnu hjetu þeir missi regii e. dominici (konungs 

sendimenn). Umbobsmenn þessir voru í fyrstu 2 verald- 

legir höfbingjar, í hverju umdæmi, en síbar var annar 

þeirra andlegrar stjettar mabur. þessum umbobsmönnum 

2 og 2 baub keisarinn ab ferbast um umdæmi þau, er 

hann hafbi sett þá yfir, einu sinni á hverjum 3 mánubum, 

eba 4 sinnum á ári, í januarm., aprílm., julím. og oktö- 

berm. Skyldu þeir rannsaka grandgæfilega, hvernig 

valdsmenn keisarans (biskuparnir, ábötarnir og landvarn- 

argreifarnir) rækju embætti þeirra og hvort lögunum væri 

hlýtt, ljetta kiígunum af alþýbu og heyra kvartanir hennar, 

kanna herinn, sem greifarnir höfbu hönd yfir, og einkum 

hafa tölu á þeim, sem vopnfærir væru, skipa menn greif- 

unum til abstobar, einnig láta hjerabsbtía kjösa nefnd- 

armenn (samdömsmenn, Sc/iö/fcti), ab gæta, hvernig 

farib væri meb umbob á ríkisjörbum, skoba ástarul kirkna 
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°g klaustra, og loksins áttu þeir ab geía keisaranum allt 

ástancl skattlandanna, sem þeir áttu yfirsókn um, tlí 

vitundar, sumpart munnlega, sumpart skriflega, og þó 

einkum þaí), sem áfátt var efta fór í ólestri, hvort, heldur 

hab var f herstjórn, dómgæzlu, kirkjumálastjórn, eba 

mehferb á umbobum keisarans, hverju nafni sem þau hjetu. 

þab v«ar og eitt af skyldustörfum þessara umbobs- 

manna, ab þeir skyldu hjerabsþing halda í hverju greifa- 

dæmi einu sinni á ári, og kvebja þangab alla andlega og 
/ 

veraldlega valdsmenn greifadæmisins. A þeim þingum 

dæmdu þeir dóma í þeim málum, sem greifarnir höfbu 

ekki lagt drskurb á, eba þeir dæmclu upp aptur dóma. 

þá er greifarnir höfbu birt og nefndarmennirnir (samdóins- 

menn greifanna) höfbu ábur dæmt; því ab hlutabeigendur 

máttu skjóta málum sínum, ef þeim gebjubust ekki mála- 

!okin, undir umbobsmennina, og aptur frá þeirra dómi, 

eba ef þab voru þau mál, sem umbobsmenn máttu ekkí 
/ 

leggja á dómsatkvæbi, undir rfkisþingib og keisarann. A 

hjerabsþingunum var og rætt um ástand hvers greifa- 

dæmis, öll þau mál, sem snertu gagn og hagsmimi hvers 

um sig, undirbuin undir ríkisþing þab, er næst fór í 
/ 

hönd. A þessum þingum Ijetu umbobsmenn kjósa nefnd- 

armenn eba samdómsmenn greifanna, og skyldu þeir 

vera 12 ab tölu; þab var hib eina, sem eptir loddi á 

dögum Karlamagnilsar af frelsi því og rjettindum, sem 

alþýba hafbi ábur haft, ab hiín mátti enn kjósa menri 

þessa af hjerabsbuum, en þó höfbu þeir enga ábyrgb 

athafna sinna fyrir henni, heldur ab eins fyrir umbobs- 

mönnum keisarans, er stabfestu kosningu þeirra. Jæssir 

nefndarmenn voru þó bæbi fulltrnar al])ýbu á ríkisþing- 

unum, og samdómsmenn greifanna, og í raun rjettri 

dæmdu þeir alla dóma, en greifarnir birtu þá ab eins 
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A þennan hátt gat Karlamagnús haft vakandi auga 

á og nákvæma umsjá yfir embættismönnum sínurn í öllu 

rtkinu og embættisrekstri þeirra, og gætt þess, aí) ekkert 

færi í olestri til lengdar. Vald þab, er hann fjekk umbofes- 

mönnum sínum í hendur, gat traufelega orbib honum eba 

ríkinu hættulegfc, því þeir voru annabhvort á einlægum 

ferbum um umdæmi sín, eba þeir höfbu hirbvist þess á 

milli meö keisaranum. 

Hjerabsgreifarnir höfftu domgæzlu alla á hendi, sem 

ábur er sagt, hver í sínu greifadæmi, en ekki dæmdu 

þeir domana sjálfir heldur nefndarmennirnir (samdöms- 

menn þeirra). Eptir þab ab Karlamagnús kom til valdar 

hjelzfc enn hin forna venja þjöðverja, aí) sjerhver hjeraðs- 

mabur dæmdist eptir landslögum sínum og af jaí'ningjum 

sínum1). Og þess vegna ljet Karlamagnús safna lögum 

og venjum hinna einstöku þjöba, er Frankar hÖfbu undir 

sig lagt ab fornu og nýju, skrásetja þau og endurbæta, 

t. a. m. Frísalög, Alemannalög, Saxalög, LangbarbalÖg og 

Bælendingalög. Sum af lögum þessum hinum fornu hafa 

án efa verib mikib göb, t. a. m. SalfrankalÖg, sem Karla- 

tnagnús jök og endurbætti 780; af því ab hann baub 

sneb berum orbum, ab menn skyldu hlýbnast lagabobum 

hans, eins og Salfrankalögum, og meta lagabobin ab öllu 

til jafns vib þau, má af því rába, í hversu miklu áliti 

Salfrankalög voru enn á þeim dögum. En einmitt þessí 

nýju lagabob Karlamagnúsar, er sviptu svo mörg atribi 

í Salfrankalögum lögmæti þeirra, gjörbu þab ab verkum, 

ab Iagasöfnin fornu gleymdust smá saman, og hin sama 

varb nibursta&an á um allar fornar venjur þjöbverja,. 

>) þess vegua bauð Karlamagnús umbobsmönmim sínum ab Iáta 

hjerabsbúa kjúsa nefndarmennina, ab þeir áttu aft vera dómarar 

þeirra. 



þegar til lengdar ljek, þó Karlamagnus tæki þær ekki 

beinlínis úr lögum. En þótt sumt færi öbru vísi fram í 

skattlöndunum, eba mtóur en keisarinn haffei til ætlazt, var 

honum stóur en ekki um þær óreglur aö kenna, og sýnir 

þab bezt umÖnnun sú, er hann bar fvrir þvf ab laga og 

dóma væri grandvarlega gætt; þaS sýnir tilskipun hans 

um umbobsmennina og skyldur þeirra, og tilskipanirnar 

um þab, ab engum morbingja, ræningja nje afbrotamannir 

er á nokkurn hátt hefbi sekur orbtó, eba fyrirgjört lííi 

sínu, skyldi veita skjól og traust í kirkjum eba klaustrum, 

eins og ábur hafbi ttókazt, og allt eins þó þab væru 

Ijensþiggendur keisarans sjálfs, sem þangab vildu athvarfs 

leita, heldur skyldu nefndarmenn framselja alla slíka 

sakamenn greifunum, og var lagbur vib því Ijenseigna- 

rnissir eba óhelgi, ef af því var brugbtó. 1 lögum þeirn, 

sem Karlamagnús hafbi endurbætt, var ab eins lagt líftjón 

vtó 4 lagaafbrigbum: ef kirkjur voru rændar, ef meinsæri 

voru framin, ef menn hlupu í burt úr libi og ef ránskapur 

var framinn á stigum úti; en vib öllum öbrum yíirsjónuin 

voru Ijebætur lagbar, og jafnvel vib morbum og mann- 

drápum, og var þá sektin metin eptir manngildi þess, sem 

veginn var. Ef einhver hafbi t. a. m. vegib trúnabarmann 

keisarans, varb hann ab bæta vígtó meb 72000 „dena- 

riumal), en víg frjálsra manna skyldi bæta 200 „dena- 

’} Drnarius var rómverskur peuingur, og jafngilti hann 2S‘/tí 

skildingum dönskum. Eptir því hefbu manngjöld fyrir hvern 

írúnabarmanna keisarans átt ab vera 21200 rbd., og fyrir 

hvern óvalinn frjálan mann 58 rbd. 75'/3 s., eptir gangverbi 

því sem nú ttókast. En þdtt denarius hetói gilt minna hjá 
Frönkum en Kómverjum ab íornu, er þab víst, ab full þung 

urðu manngjöld þessi Frönkum, sökum þess ab þurrb var á 

gjaldeyri hjá þeim. En sá, sem ekki gat. greitt manngjöldiu. 
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riuma. Dómar voru dæmdir á almannafæri, og mátti 

hvorugur hlutabeigenda (málspartanna) koma vopnabur til 

doms. Til sönnunar í málum voru bæbi höfb vitni, 

skírslur1) og einvígi, eba sá, er sökum var borinn, íjekk 

abra menn meb sjer, til aí) vinna eib ab sýknu sinni. 

var seldur í ánauí), })eim er hann haf<&i mein gjört, efca 

nánustu náungum hans, ef hann haffti vegib manninn. 

*) Skírslur vnru einkum þrenns konar, og leyfl jeg mjer aft kalla 

þær /'cvossraun, eldsraun og vatnsraun. Krossrauninni var 

svo hátta?), aí) þeir, sem sakir áttu saman, skyldu standa, á 

me«ban guí)sþjónusta var framin, fyrir framau altari?), gegnt 

krossmarkinu, sem á því stóí), og halda beint út báftum 

höndum, svo lengi sem þeim ynnist orka til. En sá, sem fyr 

for aí) riða, eba. láta hendurnar síga, þótti sekur. Sú var og 

önnur tegund krossraunar, er höfí) var til aí) sanna sakir á 

menn, eí)a sýknu þeirra, aí) 2 trjestafir voru teknir og vaflí) 

um hvítri ull, á öí)rum þeirra var krossmark. Báí)ir staflrnir 

voru lagí)ir á altari, og bet)ib til guðs, aí) hanu vildi birta 

sýknu þess, sem sökum var borinn. Sfc)an var bam eitt látií) taka 

annan stafanna; en ef svo bar óhappalega a^), a£) þaí) gripi staflnn 

mec) krossmarkinu, þotti sá sakaí)i sannur a£) sök. — Eldsraun- 

inni var svo háttaft, ab sá, sem kærftur var, varí) aí) fara 

meí) hendina ofan í ker fullt af sjúí)andi vatni, og taka upp 

af botni kersins vfg%an hring. Sú var önnur aðferí) vií) 

eldsraun, aí) þeir, sem sakaí)ir voru, skyldu bera járn glóandi 

eí)a troba,-og voru þá helzt til þess kjörin plúgjárn, ef troí)a 

skyldi. f>egar raunin var afsta^in, hvor þessara aftferfta sem 

vib var höfft, var bundic) um þá limi, sem snert höfbu járnin 

eí)a vatnií) sjúí)andi, hvort sem þaft voru fætur e?)a hendur, og 

umbúftirnar innsiglaí)ar. Síí)an voru umbmöirnar teknar frá 

a?) nokkrum dögum lit)num, og ef holdib var þá úskaddaí) 

undir, þútti hinn lögsútti sýkn saka. — Vatnsraunin var meb 

þeim hætti, að sakbornum mönnum var varpab í kalt vatn, <>g 

ef þeir sukku í þvf, og komu ekki upp aptur, þútti þaft reynt, 

ab þeir væru sýknir. En þeir, sem ekki dúu þessum vesala 
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Eins og Karlamagnus hafbi bannaft allan vopnaburh 

á þingum og vib doma, eins nam hann af vopnaburb 

heima í hjerubum, til ab sporna vib mannvígum og öllum 

dverkum, sem mest mátti verba. Ef sundurþykkja varb 

manna í milli skyldi þegar sætta þá, sem ágreindi, eptir 

lögum þeim, er hann hafbi þar til sett; en ef sættum 

varb ekki vib komib, skyldi skjdta málinu til ríkisþingsins 

og á ddm keisarans. Ef hlutabeigendur höfbu sætzt 

á málib, og annar þeirra ryfi sættina og dræpi hinn, 

skyldi sá, er vígib vo, ekki einungis bæta eptirmáls- 

mönnum hins vegna fullum botum, heldur skyldi hann 

og láta hÖnd þá, er hann hafbi unnib meb eib ab sættinni, 

og greiba keisaranum þar á ofan sekt. Abra tilskipun 

hafbi Karlamagnus gjört; í henni bannabi hann biskupum og 

Öbrum andlegrar stjettar mönnum ab selja öbrum en 

Ijensþiggendum þeirra sverb eba rýtinga; og ef þeir 

þyrftu á ab halda, til ab vopna menn þeirra, skyldu þeir 

láta keisarann vita, og bíba rábstafana hans. 

Sii tilhögun Karlamagniisar, ab alþýba gat leitab 

rjettar síns til hans á rikisþingunum, gjörbi þab ab verkum 

ab bæbi þorbu greifarnir og nefndarmennirnir ekki annab, 

en gegna fijott og vandlega storfum sínum, og ab þegn- 

arnir voru dhultari um líf sitt og eignir fyrir árásum 

dhlutvandra, en verib hafbi, þangab til Karlamagniis tdk 

ríki. En því mibur stob þessi rd ekki lengur, en á meban 

keisarinn sjálfur hjelt metum rjettlætisins í jafnvægi, og 

vatnsdauba, ab stundum varb j)eim ekki bjargab, sem sukku, 

áttu annan daubdaga enn yesalli í vændum ; því ab þeir, sem 

flutu, þóttu ávallt sannir ab sök. Einkum höfbn klerkar 

umsjón um skírslur þessar, og þó einna helzt krOvSsraunina og 

eldsraunina. 
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hin öfluga hönd hans aptrabi <5jafna8armönnum ab bæla 

hina abstobarlausu undir sig og kuga lítilmagnana. 

Frankar höfbu ekki frá alda öbli haft vígbuib lib, 

sem þeir gætu gripib til, ef ófrib bar ab hendi, heldur en 

abrar ósibabar þjóbir, heldur söfnubu þeir libi í hvert 

sinn, sem á þurfti ab halda. Fyrir herlibi því, er saman- 

dróst úr hverju skattlandi, rjebu fyr á dögum hertogarnir. 

en greifarnir voru aptur undirforingjar hertoganna. Ekki 

var þab fyr en á dögum Karls Martells, ab öllum 

frjálsum mönnum var g'jört ab skyldu, ab gegna herkvabn- 

ingu, hvort heldur var til landvarnar, eba til ab herja á 

Önnur lönd og leggja þau undir sig. Sjerhver óbalsbóndi 

varb eptir þab libskyldur hermabur, og ef þeir hlibrubu 

sjer hjá herkvabningu, urbu þeir sekir um 60 „solida441), 

og ef þeir gátu ekki greitt sektina, voru þeir hnepptir í 

ánaub, unz annabhvort þeir sjálfir meb ibjusemi sinni, 
* 

eba vinir þeirra og vandamenn keyptu þeim útlausn. 1 

Öndverbu var herkvöbin komin undir frjálsum vilja bænda, 

en snemma þótti þeim sjer skylt ab verja frelsi sitt og 

rfkisins fyrir árásum annara. Eptir þab ab þessi kvÖb 

komst á til fulls, þótti þegnunum hún svo óbærileg, ab 

þeir leitubu allra bragba í, til ab komast undan henni: 

Sumir ljetu klerkvigja sig, sumir keyptu sjer undanlausn 

ab fyrirlibunum, ábur en þeir voru kvaddir herkvabar. 

En fyrirlibar voru sjaldan smáþægir í þeim efnum. þab 

var hvorttveggja, ab Frankar fengu engan mála, og voru, 

eins og þeir áttu þjóberni til, mjög hneigbir til rána, enda 

rændu þeir og ruplubu hjerub þau hlífbarlaust, er leib 

þeirra lá um á herferbum þeirra, án þess þeim kæmu 

þess nokkur gjöld af hersforingjunum. 

») Solidus var rómverskur peningur, og var nm hríb metinn á 

vib 25 denarius (sbr. nebanmálsgr. á 185. bls.) 

L 
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Svona stób á meb herstjornina, þegar Karlamagnus 

tók yih ríkisráhum, og mundi hann haf’a lagt færri lönd 

undir sig, ef hann heffti látih hana haldast í öllu óbreytta. 

En f þyf fleiri og langvinnari strfóum sem hann átti, og 

þaft tíhum á fjærlægustu stöfcum og í gagrrstæbum áttum 

ríkis síns, því brýnni naubsyn bar til þess fyrir hann, ab 

koma henni í annah og betra horf, en verib hafbi. Fyrst 

og fremst baub Karlamagnús í herlögum þeim, er hann 

setti, ab greifarnir skyldu annast um útbob herlibsins í 

skattlöndunum, eins og ábur var venja til, og vera foringjar 

þess í móti íjandmönnum ríkisins; undirforingjar greifanna 

voru aptur hundrabshöfbingjarnir, er áttu ab sjá um smá- 

deildir greifadæmanna, er hundrabsfylki hjetu. Nefndar- 

mennirnir, er domgæzlu höfbu í hjerubunum ásamt meb 

greifunum, og abrir Iendir menn keisarans, bubu út 

Ijensþiggendum sínum og komu meb þá til libs vib 

hann. Hib sama gjörbu og biskuparnir og ábótarnir; en 

eptir þab ab andlegrar stjettar menn voru sjálfir undan- 

þegnir libskyldu, kusu þeir einn ljensþiggenda sinna til 

fyrirliba mönnum þeim, er þeir sendu, hver um sig. 

Karlamagnús hafbi skipt öllu ríki sínu fyrir norban Alpa- 

fjöll og Pýreneafjöll í 3 herfylki afar víblend, var eitt þeirra 

í milli Pýreneafjalla og Leiru, annab í milli Leiru og Rínar, hib 

þribja í milli Rínar og Saxelfar. Yfir allan þann her, er safnabist 

úr hverju þessara fylkja, skipabi hann hertoga, abra hertoga 

hafbi hann ekki í ríki sínu; því ab of mikib hafbi hann hvekkzt 

á Akvítanaliertogum og Thassilo til þess, ab hann 

þyrbi ab fá nokkrum hertoga landstjórnarráb í hendur. 
/ 

1 annan stab baub Karlamagnús, ab foringi hvers her- 

flokks skyldi ábyrgjast allar þær óreglur, sem hermennirnir 

gerbu, þar sem þeir ættu fribland, og af því ab hann 

gekk ríkt eptir því vib hvern, sem um var ab eiga, tókst 

honum brátt ab koma góbum heraga á í libi sínu. Af 
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|)ví ab Karlamagnús varbi ekki einungis lönd sín fyrir 

öbrumt heldur lagbi undir sig lönd annara, þurfti hann á 

fleirum hermönnum ab halda, en greifarnir, lendir menn 

og andlegrar stjettar menn, gátu fengib, og þess vegna 

baub hann ab sjerhver frjáls mabur, er ætti svo mikib 

land, sem svarabi 6000 stakksvöllum, skyldi gegna her- 

kvabningu. En þar eb margir frjálsir menn voru svo 

snaubir, þo þeir ættu land nokkurt, ab þeir liöfbu ekki 

efni á ab gjöra sig út til hernabar, var svo fyrir mælt í 

lögum, ab sá, sem ætti 4500 stakksvelli, skvldi leggja 

saman vib þann, sem ætti 1500, og skyldi sá, er snaubari 

var, greiba hinum fjorbung herfararkostnabur, en sitja 

mátti liann þá sjálfur heima. Tveir menn, sem áttu 3000 

stakksvelii hvor, skyldu gjöra út einn mann, og varb 

annar þeirra ab gegna sjálfur herkvabningu, en hinn, sem 

heima sat, skyldi annast allan kostnab. Sex menn, er 

hver ætti 1000 stakksvelli, skyldu allir gjöra út einn 

mann til hernabar; en þeir sem minni eignir áttu, en þva 

numdi, áttu engri herkvöb ab gegna. þó voru ekki allir 

libskyldir menn í ríkinu kvaddir herkvabningu, í hvert 

sinn sem ófrib bar ab hendi, heldur ab eins þeir, er 

bjuggu í skattlöndum þeim, sem næst lágu hjerabi því, 

er stríbib var háb í. Sjerhver hermabur skvldi hafa meb 

sjer vistir til þriggja mánaba; en ef hernabur stób lengur, 

varb keisarinn ab annast um vistir handa öllu libinu. 

þó lierlög Karlamagnúsar væru bæbi gób og nákvæm, 

fór samt margt í ólestri, þegar fara átti ab fylgja þeim, 

eins og vib var ab búast; því greifarnir og abrir höfb- 

ingar, sem keisaranum voru libskyldir, voru sumir mjög 

rangfylgnir og fóru ab gebþótta sínum um herkvabningar, 

þegar þeir gátu því vib komib. þeir hlífbu landsetum 

(ljensþiggendum) sínum, sem mest máttu þeir, vib útbobum, 

en þess harbar komu þau nibur á óbalsbændunum og 
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frjálsum mönnum. Og til þess ab komast hjá þessarv 

ánaub, sáu margir sjer ekkert annaft fangaráb, en ab gefa 

sig og eignir sínar undir áraburí) greifanna, lendra manna 

eí)a andlegrar stjettar manna. Af þessu fdr tala þeirra 

ávallt minnkandi, er frjálsir áttu ab heita, og sem ekki 

höfbu þegib lönd sín ab Ijeni af einhverjum þessara 

þriggja höfbingja. Reyndar leitabist Karlamagnús vib ab 

stemma stiga fyrir þessum oreglum bæbi meb því, ab 

hann ljet umbobsmenn sína hafa nákvæmt eptirlit á libs- 

ijölda skattlandanna, og meí) því ab hann ljet þab varba 

60 solida sekt, eins og verib hafbi ab fornu, ef frjálsir 

menn skutust undan herkvabningu; en ef þab gjörbu 

lendir menn, skyldu þeir týna fyrir þab virbingu sinni og 

eignum. þetta kom nálega allt í einum stab nibur; þvf 

ab aldarbragurinn, sem laut þá allur ab ljensstjdrninnit 

varb vfirsterkari vibburbum keisarans. 

b) KirkjumáU skólar og vísindi. 

Röksemd sú og ríkilæti, sem Karlamagnús sýndi í 

ríkisstjorn sinni bæbi ab austan og vestan, norban og 

sunnan; lof þab og frægb, er af honum for hvarvetna 

fyrir hreysti hans í orustum og framgöngu til eflingar 

kristinni trú, og umsjdn sú og stabfesta, sem kom í ljos 

hjá honum, þegar hann niburskipabi öllum hinum innri 

og ytri stjdrnarmálum, hvort heldur hann gaf sjálfur bein- 

flnis úrskurb í þeim, eba hann lagbi þau fyrst undir 

atkvæbi ríkisþinganna; — allt þetta mibabi til þess ab 

gjöra samband lians vib kirkjuna eptirtektavert og merki- 

legt. Kirkjumálastjornina átti hann ab hafa á liendi, eptir 

þab ab hann varb konungur, ekki síbur en ríkisstjdrnina. 

^n ábur en vjer förum fleiri orbum um kirkjustjdrn hans, 
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þykir hlýba ab drepa fátt eitt á ástand andlegu stjett- 

arinnar hjá Frönkum, um þah leyti sem hann tók kon- 

ungsdom. 

þegar Karlamagnus kom til ríkis, liöfbu hermennirnir 

hönd vfir flestum kirknaeignum, eins og klerkar höfíiu 

svælt undir sig eignir leikmanna, þegar Karl Martell t<5k 

vib ríkisumrábum. þab var ekki vib því ab biíast, ab 

þeir, sem nú liöfbu náb eignum kirkna og klerka, og álitu 

þær sem umbun hreysti sinnar og framgöngu — því ab í 

þvf skyni hafÖi Karl fengib þeim þær, — mundu láta 

þær ljúflega af hendi. Karlamagnús leitabist því vib ab 

sneiba sig hjá öllum deilum, sem af þeim riptingum gátu 

risib, og fann önnur ráb til ab gjöra klerka ánægba. Hann 

endurnýjabi og ítrekabi tilskipanir Pfpfns konungs, föbur 

síns, til ab bæta klerkum tj<>n þab, er þeir höfbu bebib; 

því ab þær tilskipanir fúru því fram, ab leikmenn skyldu 

lúka klerkum 10. hluta af afgjaldi lásteigna þeirra, er 

klerkar höfbu ábur átt. þetta var undirstaba tfundarinnar, 

sem lögtekin var um allt Frankaríki eptir þetta, og síban 

um Öll kristin lönd, hversu þungbær og hvimleib sem 

þessi álaga þótti hvarvetna. Og svo var Karlamagnús ósjer- 

drægur, ab hann gætti þess vandlega, ab tíundir væru 

greiddar af öllum konungsfastcignum, og ljetu þá margir 

tilleibast ab hans dæmum ab gjöra hib sama; en þó var 

allur þorri leikmanna mjög mótfallinn gjaldi þessu. Einkum 

virbist svo, sein tíundargjaldib hafi verib óvinsælt hjá 

SÖxum, og gjört þá fráhverfa kristnitökunni, og ab þeim 

hafi þótt frelsi sfnu ekki hvab sízt misbobib meb álögum 

þessum; enda hafbi þar verib gengib rfkara eptir tíundinni 

en annarstabar, þangab til Karlamagnús Ijetti lienni ab 

miklu leyti af þeim. þar ab auki bætti keisarinn klerkum 

ab fullu skakka þann, er þeir höfbu ábur bebib, meb því 
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db hann gjorSi þá afc einhverjum hinum æbstu embættis- 

mönnum í ríki sínu, og veitti þeim Ijen stór og mikil 

hjerub til yíirsóknar einkum á þýzkalandi. þannig hafbi 

Alkvin einn forráb 3 ábóta klaustra og 20 þiísunda 

þræla, enda var hann vildasti vinur keisarans. 

Reyndar hafbi Karlamagnus fengib kirkjulögin róm- 

versku og tilskipanir páfanna ab gjöf hjá Iladrianus 

páfa vini sínum ; eptir þeim hvorumtveggja voru tilskipanir 

þær lagabar , sem keisarinn samdi síban, og ab því leyti 

er það rjett ab orbi kvebib, ab Karlamagnus hafi tekib 

þar vib, sem Bonifacius hætti, og sameinab Franka- 

kirkjuna ab fullu vib vesturlenzku kirkjuna í Evrópu. En 

ab öbru leyti fór keisarinn sínu fram um lagasetning í 

andlegum efnum, skipabi biskupa og ábóta, hafbi æbstu 

umsjón kirkna og klaustra, bobabi og hjelt biskupaþing, 

þegar honum þótti þörf til bera. Á þessum þingum, sem 

optast njer voru haldin samfara rfkisþingunum, leyfbi hann 

andlegrar stjettar mönnum ráigjafaatkvæbi, en alls ekkert 

urskurbaratkvæbi; því ab Karlamagnús áskildi sjer í 

öllum málum, andlegum og veraldlegum, úrskurbarvald ab 

síbustu. Andlegrar stjettar menn könnubust og ávallt vib, 

ab þeir ættu honum ab þakka tign sína og upphefb, og 

ab hann væri æbsti stjórnari kirkjunnar og verndarmabur 

allt til daubadags; því ab árib ábur, en Karlamagnús 

dó, báru þeir enn undir hann allar ályktanir, sem samdar 

höfbu verib á 5 biskupaþingum, sem haldin voru þab 

árib (813), til stabfestingar á Öllu því, er laut ab kirkju- 

máluin og til lífernisbóta. Páfann virti Karlamagnús ekki 

öllu meira en hvern annan erkibiskup í ríki sínu, sem 

sjá má af því, ab á biskupaþingum þeim, sem keisarinn 

hjelt, urbu stundun þær ályktanir ofan á, sem voru gagn- 
/ 

stæbar skobun páfanna. A biskupaþinginu, sem lialdib 

var í Frankfurt 794, og má telja eitthvert hib merkileg- 

ía 
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asta þeirra biskupaþinga, sem Karlamagniís bobabi, var 

þab til ab mynda gjört ab álitum, ab hafna myndadýrkun 

allri, ekki einungis þvert ofan í þær ályktanir Grikkja, 

sem gjörbar voru á biskupaþinginu í Nicœa 787, heldur 

og moti skoí'-un íladrianus páfa, sem hafbi fallizt 

á ályktanir iV7^öf-þingsins*), og sent Karlamagniisi þær 

til ab láta alla biskupa í ríki lians, sem engir hofbu 

komib á þab þing, rita nöfn sín undir. En Franka- 

biskupum virtust ályktanir þessar yera gagnstæí)ar kirkju- 

lögum þeirra; því þd ab þeir hefbu haft helgra manna 

myndir f kirkjum sfnum, höfbu þeir aldrei tignab þær, 

og því ályktubu þeir, ab þeim skyldi enga þjdnkun veita 

eptir en áður. Miklar deildir hofí)u og orbib um þab í 

kristninni, hvort Kristur væri ab raun rjettri gubsson, 

eí)a hefí)i guö tekib hann sjer í sonar stab. Sá hjet Felix 

og var biskup í Urged, er hafbi vakiö þessa tniarvillu 

ab nýju* 2), sera var því hættulegri, sem Elipandus, erki- 

biskup í Tolcdo og höfubbiskup kristninnar á Spáni, 

fylgdi honum fastar í skobun hans. þetta atrifti var 

1) Grikkir höffcu lögteki?) í JSicœa 787, ai) ekki skyldu menu 

beinlínis tigna myndirnar, en veita skyldi þeim lotningu, mec) 

því bæt)i at) kasta sjer á knje fyrir þeim, og brenna fyrir þeim 

brennifornir og kerti. 

2) pessa villu hafíii Nestorius áí)ur kennt. Alls voru haldin 3 

biskupaþing um þetta efni: hií) fyrsta í Regensbury, og tök 

Felix þar kenningu sína aptur. En ófcar en hann kom til 

Spánar, hóf hann sömu kenningu. j>ví næst var máli’ö lagt 

undir biskupaþingiíi í Frankfurt, og fór þá um þa£, sem hjer 

segir, og hjet Felix eins og fyrri öllu fogru; en gekk þó á bak 

orí)a sinna bæfti vift Karlamagnús og páfann. Sendi þá keisarinn 

guftfræftinga eptir honum til Spánar, er höffeu Felix með sjer 

á 3. biskupaþingic), sem haldií) var í Aachen 799. En þótt Felix 
tæki þá enn í þric)ja sinn aptur villudóm sinn, trúc)i Karlam. 

honura þá svo illa, a<& hann var sftau haftur í gæzlu. 
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magnús lagbi Öll þau brjef, sem komib höfbu frá Spáni 

um þetta efni, fyrir þingib, og krafbist álits þingmanna á 

málinu. Og varb sú niburstaban á, ab þeir Felix og 

Elipandus, og allir fylgismenn þeirra, sem kallabir voru 

Adoptiani (Oskberningar), voru álitnir villumenn, nema 

því ab eins, ab þeir hjetu ab taka orb sín aptur, og þab 

gjörbi Felix, en efndi illa orb sín* Bábar þessar mála- 

lyktir voru sendar páfanum, bæbi sú, ab Kristur væri 

sameblis gubi og í raun rjettri sonur hans, og hin, ab 

Frankar vildu ekki veita myndunum lotningu. Meb þeirri 

ályktun sendi Karlamagnús páfa mötmæli í móti álykt- 

unum Grikkja og páfans sjálfs, sem Frankabiskupar og 

Alkvin lærbi hafbi samib í nafni Karlamagnúsar, og 

voru þar færb rök fyrir skobun Franka á málinu, en 

skobun Grikkja hrakin meb ástæbum. þessum mótmælum 

var skipt í 4 bækur, er tóku nafn af Karlamagnúsi, og 

voru kallabar Karlamagnúsar-bækur. I þessu sýndi Karla- 

magnús, ab honum var annt um, ab livorki lytu Frankar 

yfirrábum páfans, og þó enn síbur Grikkjabiskupa í and- 

legum efnum, heldur ab þeir hlíttu ab eins sinni forsjá í 

öllum málum. 

Hefbi Hadrianus páfi ekki verib eins sjebur mabur 

og kænn, eins og hann var, gat ekki hjá því farib, ab 

honum kæmi mjög illa þessi málalok á biskupaþinginu í 

Frankfurt, vegna þess ab hann hafbi ábur orbib sam- 

dóma Grikkjum, en vildi hvorki ganga á bak orba sinna 

og banna ab göfga myndirnar, og þorbi ekki heldur ab 

leiba hjá sjer bob Karlamagnúsar eba reyna til ab hrekja 

ástæbur hans. Hann tók þab því til bragbs, ab bera sig 

ab samþýba mótmæli Franka vib ályktanir Nicœa- 

þingsins. Hann sagbist láta þab vera ab sínu leyti, þó 

ab myndirnar væru ekki göfgabar, en bannabi harblega 
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ab bvjóta þær eba lesta; þó mættu menn tigna myndirnar 

vegna dýrblinga þeirra, er þær væru gjörbar eptir. En á 

þá ályktun þingsins í Frankfurt íjellst hann meb öllu, 

ac) gub skyldu menn göfga þrennan. 

Eptir þab ab Karlamagnús var orbinn keisari, virtu 

menn svo, sem hann heffti þegib þá tign af guhi og lögðu 

þá þýbing í þaí), ab stjórn hans væri nokkurs konar 

gubleg stjórn. Karlamagnus var ekki langt frá því 

sjálfur, og ab minnsta kosti áleit hann sjer skylt aí) sam- 

eina bæbi kirkjuna og rfkife sem nánast og framkvæma 

meb því hugmynd Krists ríkis á jörbunni. þessi hugmynd 

sýnist hafa vakaí) fyrir honum, þegar liann átti fund ab 

því um haustib 801 vib höfbingja og klerka, hvernig 

hægast mundi ab endurskoba ástand kirkjunnar, og um 

vorib eptir framkvæmdi hann ályktanir þær, sem á þeim 

fundi höfbu orbib ofan á, því ab þá kom þab upp fyrst. 

ab hann ljet annan umbobsmanna þeirra, er hann hafbi 

skipab yíirsókn um hin stærri hjerub ríkis síns, vera 

andlegrar stjettar, og átti hann ab rannsaka og kynna 

sjer ástand kirkna og klerka í andlegum efnum, á líkan 

hátt og hinir veraldlegu umbobsmenn keisarans, sem ábur 

er getib (sbr. 11. «), kynntu sjer dómgæzlu og herstjórn 

greifanna, og í fjelagsskap meb þeim. þessa andlegu og 

veraldlegu umbobsmenn má álíta „sálina bæbi í kirkjustjórn 

og ríkisstjórnu Karlamagnúsar. þar kom fram hugmynd 

hans um Ivrists ríki á jörbunni, því ab þar var kirkjan 

og ríkib í sambandi hvort vib annab, þar sem þessir 

umbobsmenn voru, „sem áttu ab hamla allri rangsleitni, 

láta kirkjur og kennimenn, volduga og vesalmenni, ekkjur 

og munabarleysingja, og í stuttu máli alla þegna keisarans 

ná rjettum lögum án manngreinarálits eptir gubs bobi og 

í lians ótta.“ Fyrir þeim máttu allir, hverrar stjettar sem 

voru, bera upp kærur sínar óhræddir, því ab allir vissu, 
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keisarinn, sem var uppspretta allrar reglu og rjettvísi 

í ríkinu, haffei sent þá til „hefndar yfir illvirkjana en 

þeim til umbunar, sem gjörbi gott.“ 

Ekki var Karlamagnusi um afr kenna, þó ab honum 

tækist ekki ab fullu ab framkvæma hugmyndina um Krists 

ríki, og hann yrbi ab láta sjer lynda byrjunina; því aí) 

aldrei leib svo eitt ár, alla hina löngu og merkilegu stjórn 

hans, ab ekki væri haldib biskupaþing, til ab ræba um 

málefni þau, er mibubu kristninni til eflingar og klerkum 

til menntunar og sibbóta. En svo var menntunarleysi 

þeirra tíma mikib og ósibir þeirra ríkir og innrættir, og 

menn almennt svo lítt afvanir heibnum sibum, — því ab 

víba í löndum Karlamagnusar var kristnin enn ung, — 

ab vib sjálft lá, ab allt þetta yrbi yfirsterkara ástundun 

þeirri, sem hann lagbi á ab uppræta sjerhvab þab, er 

hamlabi framförum þegna hans í andlegum efnum og 

líkamlegum. Svo mikib far gjörbi hann sjer um ab líta 

eptir háttalagi og liegbun andlegrar stjettar manna, ab 

menn köllubu hann „yfirbiskup biskupanna.“ f>ab var 

ekki sambobib örlæti Karlamagniísar vib klerka, ab hann 

vildi svipta þá eignum þeirra, enda leitabist hann aldrei 

vib því, þó hann sæi þá aubgast; en ekki vildi hann, ab 

þeir væbu yfir abrar stjettir, eba drægju undir sig fje annara 

lneb röngum fortölum, eba hlutubust til um þau mál, er 

þá varbabi ekki, og vösubu í veraldlegum efnum, meir en 

hóíi gegndi. þessu lýsa spurningar þær ljósast, er hann 

lagbi fyrir biskupana til urlausnar 811; segja sumir 

ab þab haíi verib á ríkisþingi, en abrir, ab hann 

haíi skrifab þeim þær og bebizt urlausnar þeirra á þeim. 

þessar voru hinar helztu spurningar hans: 

„Ab hvab miklu leyti mega andlegrar stjettar menn 

vasa í veraldlegum efnum, og ab hvab miklu lcyti mega 

greifar og abrir leikmenn láta kirkjumál til sín taka?“ 
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„Hverju heitir kristinn maí)ur, þegar hann er skírfeur V 

Hvafe skilst mefe „djöflinum og hans athæfi^, er vjer 

heitum afe hafna ?cc 

„A hverju mundi mega þekkja þá, sem liafna heim- 

inum, frá hinum, sem ekki hafna honum ?cc 

„Er þafe afe hafna heiminum, afe bera ekki vopn, efea 

lifa einlífi?cc 

„Hafna þeir menn heiminum, sem röa afe því öllum 

árum, og liggja sí og æ á því hiaiagi afe auka aufe sinn 

á allan hátt, sem ýmist heita fáfröfeum mÖnnum og veik- 

truufeum himnaríkis sælu, efea ögra þeim mefe helvítis 

píslum, til afe svæla undir sig eignir þeirra, og þykjast 

þó gjöra allt þetta í gufes nafni, og svipta þannig rjett- 

borna erfingja eignum þeim, er þeir eiga afe lögum, en 

nifejar þeirra og náungar komast á vonarvöl, og neyfeast 

annafehvort til afe stela, efea verfea stigamenn og ræna 

vegfarendur ?cc 

„Hafa þeir hafnafe heiminum, sem eru svo ágjarnir, 

afe þeir leggja ljiigvotta og meinsvara, til þess afe geta 

sölsafe undir sig eignir annara, og kjósa sjer sainvizku- 

lausa dómara, til þess afe ná mefe dómsatkvæfei þeirra, því 

sem þeir ekki geta annars fengife í lagaleyfi?^ 

„I hverju eru skyldur andlegrar stjettar manna 

fólgnar, og hvernig á hegfeun þeirra afe vera háttafe?* 

„Hvar stendur þafe skrifafe, afe neyfea megi nokkurn 

til afe láta vígjast til klerks efea munks í móti vilja 

þeirra ? Efea hvar hefur KristUr og postularnir bofeife, afe 

stofna skuli kanúkafjelög og kórsbræfera af lítilsneytum 

naufeungarmönnum ?Cí 

„Hvafe stofear þafe kirkjuna, ef höfufeklerkarnir fara 

meir eptir höffeatölu en dugnafei þeirra andlegrar stjettar 

manna, er þeir eiga yfir afe ráfea, og láta sjer annara 

um, afe þeir sjeu gófeir sÖngmenn og vel læsir, en hátt- 
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prúbir og sibavandir ? „Jeg vil heldursegir Karla- 

magniis, „ab munkarnir verí)i aldrei songmenn alla daga, 

en ab líferni þeirra sje lýtum hlaðib. þaí) er reyndar vel 

til fallib, ab kirkjurnar sjeu fagrar og vel byggöar, en 

þó er þab enn ágætara, að sibir þeirra sjeu fágafeir og 

öflekkafeir, sem um þær ganga. Ef þjer viljib breyta 

eptir Jesu og postulunum, verbib þjer ab taka upp alla 

abra háttsemi í morgum greinum, en verib hefur, og 

rnargt verftib þjer aö bæta, sein þjer hafib ábur ögjort 

látib og vanrækt.u 

þab gat ekki hjá ])ví farib, ab slíkar spumingar, sem 

þessar, þættu klerkum öviburkvæmilegar, og þab þvf 

fremur, sein þeir voru metnabargjarnari, íjedráttulli og 

spilltari ab háttum. En því betur lýsfi þær umhyggju 

Karlamagnusar fyrir hagsæld og heillum lands og lýba. 

og hversu hann var gjörkunnugur um athæfi klerka, og 

hversu jafnannt honum var um stjórnsemi hjá Öllum 

stjettum. Avallt. ljet Karlamagnus brýna fyrir andlegrar 

stjettar mönnum tilskipanir sínar og reglugjörbir. Einkum 

leitabist hann vib af alefli ab reisa skorbur vib ýmsum 

innrættum ósibum klerka, t. a. m. saurlifnabi, veibilöngun, 

heimsókn þeirra á veitingalnis, vopnaburbi!) o. s. frv. og 

áminnti þá um sibavendni og gestrisni vib ferbamenn og 

farandi. Meginzuborgar-rjettarbætur Karlamagnusar banna 

og klerkum ab ganga á leikskála og veizluhöld, ósæmilega 

atvinnu, ab yíirgefa embætti þeirra og reika um hjerub 

*) 781 hafbi Karlatnagnús leyst klerka sjálfa undan skyldu þeirri, 

sem þangað til hafbi á þeim legib, ab fylgja honum í htírnab; 

en þó skyldu 3 biskupar jafnan fylgja honum, þegar útbob var. 

2) Af því biskupar höfbu mjög vanrækt ernbætti sín rneb sífelldu 

reiki um hjerub <»g borgir, var þeiin harblega bannab að breyta 

um biskupssetnr eða vera lengur burtu ár biskupsdicmum síuum, 

en svarabi 3 vikna tíma. 
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ab syngja lostavísur og biía vib konur öbru vísi, en 

ákvebib var í kirkjulögum. En þab er ljósastur vottur 

þess r ab Karlamagniisi tókst ekki til fulls ab stemma 

stiga fyrir óreglum þessum, ab hann varb ab ítreka þessi 

boí) sfn hvaí» eptir annaí). 

Einnig ljet Karlamagnús til sín taka hií) andlega líf 

safnabanna; því ab hann gjörfei hverju mannsbarni ab 

skyldu ab læra „fabir voru og „truarjátninguna^, og lýsti 

því yíir, ab hver, sem ekki kynni þetta hvorttveggja, gæti 

ekki vænzt ab fá nokkurt umbob eí)a embætti í ríki sínu~ 

Einkum hafbi keisarinn vakandi auga á ab utrýma heiÖ- 

inglegum hleypidómum og hjátrúarsibum, og opt kemur 

fram í tilskipunum hans forbob, ab taka mark á fugla- 

Hugi og hestagneggi, aí) leita spákvenna, og ab bera á 

sjer verndargripi, eba hafa hjátrii á vaxandi tungli og 

þverrandi, ab heita á skóggýgi, fjallagýgi og vatnagýgi, 

tendra vígb kerti, eba sverja vib keisarann o. s. frv. 

Aptur á móti ól hann önn fyrir , ab alþýba kæmist betur 

nibur í ritningunni bæbi vib þjónustugjörbina og í heima- 

húsum, og Ijet bæbi sniia ýmsum köflum ur henni á 

þýzka tnngu og allt eins semja ágrip af ræbum hinna 

heilogu febra (kirkjufebranna) á sömu tungu. Einnig 

lagbi hann stund á ab bæta sönginn í kirkjunum, og 

útvegabi sjer ekki einungis orgön frá Ítalíu, heldur hafbi 

hann einnig meb sjer þaban 2 söngmeistara árib 787, og 

söngskóla sinn handa hvorum þeirra, annan í Metz, en 

hinn í Soissonsj til ab kenna þegnum sínum rómverska 

söngfræbi. En barkar Franka voru svo stirbir og ólib- 

legir til söngnáms, ab Alkvin líkir söng þeirra vib 

org villidýra, eba vib hljób þab, sem verbur, þegar full- 

hlesstum flutningsvagni er ekib á hrjónóttri bjálkabru, þar 

sem holt er undir; og þó tókst SÖxum allt þetta eui» 
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ólifclegar en Frönkum, svo öfimir sem þeir voru vib allt 

nám ab sögusögn Alkvins. 

Allar þessar tilskipanir Karlamagnusar höfðu nánast 

tillit til klerka á þýzkalandi og í Frankaríki og safnafea 

þeirra, sem þar voru, því ab ítölum gaf hann afcrar reglur 

og Önnur lög sjerstaklega. Meb Rómaborg fór hann 

eins og hvert annab biskupssetur í ríki sínu, og í 

skipunarskjali sínu telur hann hana til jafns vib Mæland. 

Frankar voru framan af engir vísindamenn, og svo 

kvab rammt ab því, ab hermennirnir stærbu sig af fáfræbi 

sínu og mundu hafa skammast sín, ef þeir hefbu kunnab 

ab lesa eba skrifa. Svona mikla fyrirlitningu lögbu bæbi 

Frankar og abrar ósibafear þjóbir þá á vísindi. þegar 

Frankar höfbu sigrazt á Rómverjum í Gallíu, sem lögftu 

þó enn nokkra rækt vib vísindi, þökkubu þeir þab fáfræbr 

sínu; því ab lireysti og hugrekki hjeldu þeir ab væru 

óskabörn fáfræbisins. Mnnkarnir, sem um langa tfma 

eptir þab voru einu vísindamennirnir, áttu fullt í fangi meb 

ab nema svo mikib í latínu, sem nægbi til ab skilja ritn- 

inguna á því máli, svo ab þeir gætu frætt abra um 

sannindi hennar. Hinar nytsömustu og naubsynlegustu 

vísindagreinir voru svo gjörsamlega gleymdar, ab Frankar 

urbu ab sækja lækna annabhvort til Gyfeinga eba Serkja. Af 

þessu skeytingarleysi um öll vísindi var svo komib fyrir 

Frönkum, ab þeir voru jafnvel fáfróbir í þeirri einu list, 

sem þeir Ijeku, en þab var hernabur. þó ab munkarnir 

væru ekki sem bezt ab sjer, er þab þeim þó allt ab einu 

ab þakka, ab vjer höfum enn mörg hinna ágætu fornrita 

eptir Grikki og Rómverja; því þeir voru þab, sem varb- 

veittu þau fyrir glöturi og eybingu, og veittu þeim óhultan 

og fribhelgan gribastab í klaustrunum. En þó voru bækur 

þá mjög sjaldfengnar, og miklum erfibismunum og 

^ostnabi varb ab verja til þess, ef taka átti mörg eptirrit 
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<xf söniu bdkinni, og má hiklaust telja þennan örbugleika 

meb hinum helztu orsökum til hulu þeirrar, sem griifir yfir 

meginhluta mibaldanna. Já hib hörmulegasta fáfræbis- 

myrkur lá svo þungt og jafnt á öllum stjettum í Evrópu 

um þetta leyti, ab þaí) voru ekki einungis höfbingjamir 

og konnngarnir, sem varla kunnu ab rita nafn sitt undir 

tilskipanir þeirra, heldur voru einnig sumir klerkarnir í 

naumasmíbi meb þessa þarfiegu mennt. Karlamagnús 

sjálfur lærbi og ekki aö draga til stafs, fyr en hann var 

orbinn fullþroska; sutnir segja, ab liann hafi lært þab á 

ofanverbum dÖgum sínum. En þab var gáfum hans og 

framtaksemi ab þakka, ab hann lagbi stund á bæbi ab 

hefja sjálfan sig og alla þegna sína, þá er nokkru tauti 

varb vib komib, yfir fornar aldarvenjur, og glæddi hjá 

þeim löngun til vísinda. þannig bætti hann sjálfum sjer og 

þeim, þab sem vanrækt hafbi verib á uppvaxtarárum þeirra. 

þegar Karlamagniis kom til ríkis, var fávizka, mennt- 

unarleysi og hjátrú, og allt þab illt, sem slíkir óvættir 

hafa í för meb sjer, orbib svo magnab hjá Frönkum, ab 

traublega hefur þab ábur hærra risib, og þó hann legbi 

mikinn hug á hernab, og ab skipa mÖnnum lÖg og lands- 

rjett, og Ijeti sjer einkar annt um kristnibob og kirkjumál, 

lagbi liann sig eigi ab síbur í mestu framkróka um ab 

mennta þjóbir þær, er hann átti yfir ab rába. Hann 

neytti allra bragba til ab rába bætur á menntunarleysi 

þeirra; því ab hann vildi ab þegnar sínir yrbu Öbrum 

þjóbum fremri ab andlegum yfirburbum, eins og ríki hans 

var voldugra og víblendara flestum öbrum í þá daga; 

þó slíkt nxegi kalla ofætlun, eins og Frankar voru þá 

undirbúnir. Og í þessu skyni safnabi hann ab sjer hinuni 

ágætustu lærbum mÖnnum, innlendum og útlendum, sem 

þá voru uppi og hann hafbi spurn af. Fyrstan og fremstan 

þessara vísindamanna má telja Alkvin\ hann var engil- 
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saxneskur ab kyni, lærftur mabur og margfróbur, liann 

varb æbsti rábgjafi Karlamagnusar og vildasti vinur hans. 

2. Pjetur frá Pisa; hann var málfræbingur , reiknings- 

fróbur og stjörnufró&ur. 3. Engilbert (Angilbert); hann 

var Frankaættar og jafnmikill atgjörvismabur til sálar og 

líkama. 4. Eginhard (Einhard); hann var og Franka- 

ættar, lærbur mabur, söngmabur góbur og byggingamabur 

mikill, hann var og leyndarskrifari Karlamagnusar. ;3. 

Adelhardt ábóti; hann var frændi Karlamagmísar og 

fóstri Pípíns konungs, sonar hans. b*. Páll Warnefrid 

(kann er optast nefndur^Páll djákn); hann var af Lang- 

barbakyni og nafnfrægur sagnaritari, og enn fieiri. — Af 

því allir þessir menn áttu mikinn hlut ab menntun þeirri, 

sem Karlamagnus kom á í ríki sínu, skal sumra þeirra 

enn ab nokkru getib: 

þegar Karlamagmis dvaldi í Italíu 781, kynntist hann 

fyrst vib Alkvin *); hann var þá munkur. þegar þeir 

hittust þar, Karlamagniis og hann, stób svo á, ab Alkvin 

var ab sækja tignarklæbi tii páfans handa erkibiskupi 

sínum; fjekk Karlamagniis svo miklar rnætnr á honum. 

ab hann lagbist á öll grunn, ab fá hann í sína 

þjónustu. En fieiri urbu umsvif ab því; því ab fyrst 

varb hann ab færa erkibiskupinúm tignarklæbin frá páfa 

til Jórvíkur á Englandi, því ab í Jórvíkurumdæmi var 

Alkvin byrjabur og barnfæddur 736'), og í Jórvíkur- 

sk(>la hafbi hann menntast, og þótti hann svo mikib 

afbragb annara manna í þeim vísindagreinum, sem þá 

voru tíbkabar, ab hann varb forstöbumabur Jórvíkurskóla. 

Af þessu öllu saman gat Aikvin ekki gengib í þjónustu 

Karlamagnúsar ab því sinni, fyr en hann hafbi tekib 

1) Hæbi er nafn þetta ritab Alkwin og Alcunius. 

2) Um þetta <ártal fer þrennum sögum: Dittmar segir 736, Ifecker 
735, Köhlér 732. 
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orlof af erkibiskupinum og konungi sínum. Fór hann 

því heimlefóis, og kom ekki til Karlamagnusar fyr en 

ári sfóar, 782. Dvaldi hann þá um hrfó í Frankaríki, 

en fór þó þaí>an aptur nokkur ár, og gekk alfarinn í 

þjónustu Karlamagnúsar 793; ekki hafbi hann eptir þaí) 

hússbónda skipti, fyr en hann dó. Eptir þaí) ab Alkvin 

var alkominn í þjónustu Karlamagnúsar, hafói hann hann 

lengst af vfó hirb sína, og veitti honum ýms ljen, St. 

Martins-klaustur í Tours og 2 önnur. Einkum hafói 

Karlamagnús sótzt eptir honum, til afe láta hann kenna 

börnum sínum ; því að Alkvin var sú list lagin, ab hann 

kenndi manna álieyrilegast og unablegast, svo afe læri- 

sveinar hans námu ekki einungis ac) honum fróbleik, heldur 

og hlustubu meb ánægju á kennslu hans. Karlamagnúsi 

þótti vænna um Alkvin, heldur en þó hann hefói eignazt 

heilt konungsríki, og virti hann svo mikils, ab liann lýsti 

því fyrir Öllum þingheimi i Frankfart 794, þar sem 

300 biskupar voru saman komnir ab ótöldum öbrum 

höfóingjum, ab hann væri vinur sinn, og ljet bóka þab 

meb öbrum þingsabgjörbum, til þess ab afla Alkvin, sem 

var útlendur, því meira álits hjá Frönkum; en vináttu 

sína sýndi Karlamagnús honum í því, ab engum tjábi 

öbrum en Alkvin ab segja honum beran sannleikann. 

þab var iíka sannast ab segja, ab Alkvin var honum 

önnur höndin til ab efla menntun og vísindi og sibgæbi, 

því ab flest þab, sem Karlamagnús stofnabi öllu því til 

eflingar, hafbi Alkvin fyrstur manna fundfó og stungfó 

upp á; en hann var allra manna glöggskyggnastur 

og tilfínning hans fyrir sannindum sjerhvers hlutar og 

velsæmi vibbrigbanæm. Alkvin samdi latínska málfrsebi 

og máisnilldarlist, og auk þess eru enn til eptir hann 

nokkrar sibfræbisbækur. Iiann reri ab því öllum árum 

ab vekja vísindalöngun í klaustrunum, og ab skólar væru 
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stofnafiir, og kenndi opt í þeim sjálfur, einkum í hirb- 

skola Karlamagnusar, sem þegar skal getib. Af skdla 

þeim, sem Alkvin var hvatamabur til ab stofnabur var í 
/ 

Parísarborg, myndabist síðan háskdlinn þar. Arib 801 

settist Alkvin í helgan stein í klaustri sínu í Tours, og 

do þar 804. Hann var greptabur í Hersfeld í tlessen. 
Eginharbx) var borinn um þab leyti, sem Pípín 

konungur litli andabist, í Odenwalde, og hafbi Karla- 

magnus tekife hann ab sjer ungan ab aldri, og hafbi 

snemma miklar mætur á honum sökum gáfna hans; enda 

mannabist hann vel, varb leyndarskrifari keisarans, og 

veitti Karlamagnus honum mikil ljen. Eginharb samdi 

æfisögu hans, og er hún ab sögn manna víbast dhlutdræg 

og vel samin á gdbri latínu, og hefur hún verib talin 

meb hinum beztu sagnaritum mibaldanna. Eptir dauba 

Karlamagnúsar þjdnabi hann fyrst Lobvík konungi, syni 

hans, en síban fjekk Lobvík hann Ldtari, syni sfnum, til 

rábuneytis 817, og gaf hann honum þá þorpib Michel- 

stadt í Odenwalde og Miihlenheim fyrir dygga þjdnustu. 

þar stofnabi Eginharb klaustur (826), er hann kallabi 

Seligenstadt; hann varb þar fyrstur áboti og do þar 

nálægt 848. þess verbur síbar getib, ab hann hafi eignazt 

Emmu, ddttur Karlamagnúsar. 

Páll Warnefrid var því djákn kallabur, ab ábur 

hafbi hann verib djákn, þar sem nú heitir ForJi. Hann 

hafbi samib sögu Langbarba og æfisögu Gregorius mikla, 

hann hafbi og verib brjefagjörbarmabur Desiderius konungs 

og trúnabarmabur hans, og því hafbi hann tekib þátt í 

uppreist þeirri, sem Langbarbar hofu í mdti Frönkum, til 

þess ab koma Desiderius eba syni hans aptur til valda. 

þegar uppreistin var þöggub, var hann tekinn höndum og 

») Sumir kalla hanu Einhard. 
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varpab í myrkvastofu. Síban var sá dðmur á kann lagftur, 

aí) liöggva skyldi ai’ honum hendina fyrir trygg& hans 

vií) Desiderius og ættjarharást. En þegar sá dömur 

var borinn undir Karlamagnus, þábi hann Pál undan 

þeirri hegningu meb þessum ummælum: „Ilvar munum 

vjer þá fá abra hönd aptur, er meb jafnri snilli semji 
0 

þjóbsögur, sem Páll djákni 1 þessu sýndi Karlamagniis 

mildi og manniib, sem enguni var eiginlegri en honum, 

þegar hann gætti sín. Eptir þab virti hann Pál ab verb- 

leikum, og hjelt hann lengi vib liirb sína og nam ab 

honum gríska tungu. Ekki ritabi Páll sÖgur eptir þab7 

ab hann kom í þjónustu Karlamagmisar, en ekki var 

hann óþarfur vfsindunum ab heldur, þvf ab bæbi samdi 

hann kennslubækur í Öbrum greinum og prjedikanir, eba 

bjó til ágrip af ræbum hinna heilögu febra ab bobi Karla- 

magnúsar, og voru þær prjedikanir fyrstar, svo menn viti, 

kallabar „postillura *). þessar prjedikanir baub Karla- 

magnús klerkum þeim, sem svo voru illa ab sjer, ab 

þeir gátu ekki sjálíir samib ræbur, ab lesa fyrir söfnub- 

ununi. Framan vib prjedikanirnar Ijet keisarinn semja 

formála, og í honum áminnti hann klerka um ab lesa 

kostgæíilega ritninguna. Loksins fór Páll aptur til Ítalíu. 

settist ab í klaustrinu Montecassino og dó þar nálægt 806. 

Alla þessa vísindamenn hafbi Karlamagnús vib hirb 

sína og marga fleiri, þó þeir verbi hjer ekki nefndir, enda 

var honurn ekki vanþörf á ab vera samvistum vib lærba 

menn. þar sem uppeldi hans hafbi verib eins vanrækt 

eins og annara Franka þangab til. Meb tilsögn og rábi 

þessara manna leitabist hann fyrst og freinst vib ab 

x) Postilla er samsett af 2 latínskum orbum post og illa (»>: 

verba textus), og þýbir: þaö sem kemur á eptir orbum tex-tans, 

af því ab á eptir textanum voru prjedikanir þessar lesnar. 
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mennta sjálfan sig, og lagfti sig ofan í vísindi, latfnu og 

grfsku, stærbafræbi og stjörnufræbi meb leibbeining þeirra^ 

því næst lagbi hann stund á ab mennta allar stjettir ríkis 

síns, og loksins ab vekja kapp og vísindalöngun hjá öllum 

Gmbættismönnum, en einkum hjá þeim, sem áttu ab vera 

forgöngumenn til ab mennta abra. Og skal því nokkub 

gjör á þab minnast, hvernig Karlamagnusi tókst ab koma 

tvennu hinu síbar nefnda frarn. 

Eptir þab ab Alkvin og flestir þeir vísindamenn, 

sem nií voru nefndir, voru komnir í hirb meb Karlamagmísi, 

og fleiri lærbir höfbu smá saman dregizt ab Alkvin frá 

Jörvík, sá Karlamagnus sjer fyrst fært ab reyna til ab 

mennta Franka. Var þá byrjab á því ab kenna bæbi 

ungum mönnum og Öldrubum ab lesa og skrifa. Síban 

færbi Karlamagnús sig svo upp á skaptib, ab hann baub 

ab stofna sköía vib öll biskupssetur og í hverju klaustri1) 

f ríki sínu, og skyldi þar kenna bæbi þeim, sem klerkar 

áttu ab verba, og heldri manna sonum lestur og skript 
# 

(rjettritun og ritprýbi), song og landafræbi, þýzka tungu 

og latínska, reikning og stærbafræbi. þar ab auki stofnabi 

Karlamagnús lýbsköla, því ab liann vildi ekki ab hinn 

lítilmötlegasti þegna sinna væri fáfröbur í svo þörfum 

fræbum og nytsömum, sem lestur og skript eru, en þab 

voru þær vísindagreinir, er mest stund var lögb á ab 

kenna í lýbskölunum. Fyrst útvegabi Karlamagnús kennslu- 

bækur frá Ítalíu, en síban Ijet hann endurbæta þær og 

semja abrar nýjar og hagfelldari. 

Karlamagnús stofnabi og hirbsköla sjer i lagi, og 

átti hann ab vera fyrirmynd hinna annara sköla; þangab 

skyldu allir hirbmenn keisarans og handgengnir, æbri og 

b Abrir segja, ab skólar hafl ab eins verib settir í þeim klaustrum, 

sem aubugust voru. Lagabobib um skólastofnanir var gefib 789, 
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optast, ábur en hann settist ab í Tours. Karlamagnus 

haföi sjálfur vakandi anga bæbi á kennurum og kennslu- 

sveinum þessa skóla. Einhverju sinni er þess getib, afc 

keisarinn hafi verib vibstaddur, þegar hirbskólasveinarnir 

voru reyndir, og hafi hann hlustab vandlega á svör þeirra, 

og síöan hafi hann bobiö ab sýna sjer skrifbækur þeirra. 

En bæbi eptir svörum þeim, sem hann heyrbi, á meban 

hann hlustabi á, og eptir vandvirkni og fráganginum á 

skriptinni skipabi hann öllum skólasveinum í 2 ílokka; 

hina kostgæfnu og vandvirku ljet hann taka stöbu á 

hægri hlib sjer, en hina lötu, tornæmu og hirbulausu á 

vinstri hlib. Sá hann þá, ab hinir lötu voru nálega allir 

heldri manna synir og höfbingja. Rann honum þá mjög 

í skap, en sneri sjer þó fyrst til drengjanna, sem liann 

sá ab verib höfbu ibnir og vandvirkir, og voru þeir flestir 

snaubra manna synir, og mælti vib þá þessum orbum: 

„Jeg fagna þvi, börn gób ! ab þjer takib svo góbura 

framförum og greibum; haldib þessu fram, og leitizt 

ávallt vib ab verba æ fullkoranari, þab er ybur sjálfum 

fyrir beztu, og þar ab auki skal jeg á síban íauna ybur 

ibni ybar og ástundun.tó því næst sneri hann máli sínu 

til hinna lötu á vinstri lilib sjer, reibur í skapi og sagbi: 

„En þjer, tiginna manna synir! þjer sem ekki viljib drepa 

hendi í kalt vatn, en hrokizt af aub og tign febra ybvarra, 

og gjÖrib ybur í hugarlund, ab þjer þurfib ekkert nýtilegt 

ab nema; hiíbarletingjarnir! sem til einskis erub hæfir, jeg 

segi ybur þab satt, ab tign ybar, snoppufríbleiki og snytru- 

leg klæbi geta alls ekki rjettlætt ybur í mínum auguna? 

og sannarlega getib þjer einskis góbs af mjer vænt, nema 

því ab eins, ab þjer leggib alla stund á ab bæta app 

aptur leti ybar ab undanförnu meb stakri ástundun.“ 

þegar margir höfbu menntazt í hirbskóla Karla- 
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niagniísar, sem voru vel hæfir til kennara, var einkum 

farib aí) vinda ab því, að stofna skólana vib biskups- 

setrin og í klaustrunum, sem ábur er getib. Enda leib 

þá ekki langt um, ábur keisarinn hafhi komih þeim á 

fót ab minnsta kosti víba í rfki sínu. I Frankaríki voru 

skólarnir í Parísarborg, Soissons, Tours, Lyon og 

Orleans í langa tíma frægastir, og haffti Alkvín helzt 

umsjón um þá; en á þýzkalandi voru þessir merkilegastir: 

skólinn í St. Gallen, Tteichenau, IJirsau, Trier, Pader- 

horn, Osnabritck, Korvey og Fulda. Af þessari skóla- 

stofnun Karlamagniisar urbu síban miklar og heilladrjugar 

afleibingar fyrir alda og óborna. 

Meb abstob þessara sömu manna stofnabi Karla- 

magniis vísindafjelag vib hirí) sína, er sumir sagnaritarar 

kalla háskóla, og fylgdi í því rábum og fyrirsögn Alkvíns, 

sem var lífib og sálin í öllum vísindastofnunum keisarans. 

í fjelagi þessu var ekki einungis ibkub gubfræbi, heldur 

einnig stærbafræSi, nátturufræöi, læknisfræbi og sagnafræbi, 

þar var og fyrst byrjab aptur aí> lesa hin frægu rit 

Forn-Grikkja og Rómverja; mælska, hugsunarfræbi og 

stjörnufræbi voru þar og stundaðar. Ekki voru þab and- 

legrar stjettar menn einir, sem tóku þátt í fjelagi þessu, 

því ab bæíii gjörbi keisarinn sjálfur sjer ánægju ab því, 

ab ibka þar vísindagreinir þær, sem ábur éru nefndar, og 

margir leikmenn abrir; því ab engum þeim, sem hafbi 

nokkra tilfinningu fyrir vísindum var þaban bægt, hvort 

heldur sem var karl eba kona. Sjerhver fjelagsmabur 

tók sjer þab nafn í fjelagi þessu, eba honum var gefib 

þab, sem bezt átti vib lunderni hans, eba eptir þeim 

rithöfundi eba merkismanni í fornöld, sem hverjum var 

skapfelldastur. þannig nefndist Karlamagnus sjálfur„ Davíb 

konungurw, af því honum fannst svo mikib um Davíbs- 

sálma, og ljet ibulega syngja þá og læra utan bókar. 

14 
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Alkvín kallabi sig „Flakkustó, af því ab konum þótti 

ekki eins mikib koma til nokkurs skálds og Horatíus, sem 

öfcru nafni hjet Flakkus. Eginharö hjet „Kallíópíus", 

og var þab dregiö af nafni menntagybjunnar Kallíópe. 

Engilbert var nefndur „IIómerusu sökum skáldaílugs 

þess, er á honum var, og sömu orsaka vegna var þjób- 

ólfur (Tlieodulf) Vestgauti nefndur „Pindarusu. Ríkiilf, 
er síbar varb erkibiskup í Mainz, var kalla&ur „Dam- 

oetasu, fyrir því ab honum þóttu fegurst hirbingjaljób. 
* 

Adelhardt, ábóti í Korvey, kallabi sig „Agústínusu, því 

þess manns rit fjellu honum bezt í geb. Líklegt þykir, 

ab Karlamagnús hafi látib fjelagsmenn taka upp þessar 

nafnagiptir, til þess ab þeir yrbu því frjálslegri og ófeimn- 

ari hver vib annan, þegar þeir væru engum hirbsibum 

hábir, því þegar keisarinn var sjálfur í þeirra hóp, gat 
enginn sjeb, ab hann væri í nokkru tignari en hver annar 

fjelagsmanna. I þessu fjelagi var tíbrætt um, livernig 

klerkar yrbu menntabir betur en ábur, og hvernig kveikja 
mætti hjá þeim kapp og alúb vib vísindi. Karlamagnúsi 

aubnabist einnig ab koma því fram, og fór hann svo ab 

því, ab hann skipabi þeim mönnum, er hann þekkti ab 
dugnabi og fróbleik úr íjelagi þessu, öil hin betri em- 

bættin, og baub þeim ekki einungis ab halda skóla þá, 

er hann hafbi ábur stofnab, heldur og ab kenna þeim 

enn ítarlegar, sem klerkar áttu ab verba. þannig skipabi 

hann Pál djákn yfir klaustrib Montecassino, Alkvín yfir 

St, A/ar///2.yklaustur í Tours, Adelhardt yfir klaustrib 

í Korvey, Ríkúlf skipabi hann erkibiskup í Mainz og 
enn fleiri. Bæbi þessir menn og margir abrir kepptust 

síban hver vib annan ab vanda skólahöld sín, sem mest 
máttu þeir, ekki einungis meb því ab kenna lærisveinum 

þeirra vísindi, heldur einnig háttprýbi og góba sibi. 
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Eitt af því, sem Karlamagnus lagí)i allmikinn hug á 

ab efla og mjög var rætt um og ráöa leitab í fjelagi 

hinna lærbu manna vib hirb hans, var þjóbtunga hans, 

og lá þab njál keisaranum ekki í ljettu rúmi. Svo var 

sum sje komib fyrir Frönkura, ab þcir höfbu, eins og 

Langbarbar í Italíu og Vestgautar á Spáni, smá saman 

tekib upp tungu þjúbar þeirrar, er þeir brutu undir sig, 

og afrækt eigin þjöbtungu þeirra, en í öllum þessum 

löndum var latínan megintungan ab fornu, eins og kunnugt 

er, og sú tunga var vibhöfb jöfnum höndum vib þjób- 

verskuna bæbi vib hirbina, í dómum og sumstabar vib 

þjónustugjörbina í kirkjum, ab minnsta kosti var þab svo 

á ofanverbum dögum Karlamagnúsar; því ab á biskupa- 

þingi því, sem haldib var í Tours 813, var klerkum 

bobib ab halda ræbur bæbi á latfnu og þjóbversku, þ. e. 

ab kenna tilheyrendunum á þeirri tungu, sem þeim var 

tömust. Eins og Karlamagnús Ijet sjer annt um, ab klerkar 

lærbu latínu til hlítar, svo ab þeir gætu skilib ritninguna 

á þeirri tungu, eins vildi liann, ab hvorki þeir nje alþýba 

Franka gleymdi þjóbverskunni, og þess vegna hafbi hann 

bæbi látib snúa nokkru úr ritningunni á þjóbversku, og 

bobib ab kenna hana í skólunum, sem ábur er sagt. En 

þar eb hann sá, ab örbugt mundi veita ab kenna þá 

tungu, sem engin málfræbi var ritub í til stubnings, segja 

menn, ab liann hafi látib vfsindamennina vib hirb sína 

semja hana; en hvort heldur sem verib hefur, vitum vjer 

ekki, ab sú bók sje nú til. 

Frankar höfbu tekib upp mánabanöfnin eins og annab 

úr latínunni, en í stabinn fyrir latínsku nöfnin gaf Karla- 

magnús mánubunum ný nöfn þýzk, og voru flest þeirra 

svo heppilega tilfundin, ab furbu gegnir, ab þjóbverjar 

tfbka þau ekki almennt enn f dag, en hafa tekib aptur 

14 * 
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latínsku nöfnin. þannig nefndi Karlamagnus januarmánub 

„yetrarmánuba (Wintarmanoth) *), febrúarm. „föstugangsm.u, 

marzm. „vormánuÖ“, aprílm. rpáskamánubu, maím. „unabs- 

mánub“, júním. „súlmánubu, júlím. „heymán*ibu, ágústm. 

„uppskerumánufe44, septemberm. „haustmánufe44, októberm. 

„vínmánubu, núvemberm. „vindmánubu og desemberm. 

„mánubinn helga44 (Kristmánub ?). Flest öll þessi mánaba- 

nöfn eiga betur vib, en þau latínsku, sem nú eru tíbkub, 

því ab þau ná engri átt sum hver, t. a. m. septemberm. 

og októberm. núvemberm. og desemberm. sem eptir 

þýbingunni ættu aö vera 7., 8., 9. og 10. mánufeur ársins, 

eins og þeir voru hjá Rómverjum afe fornu, sem byrjufeu 

árife mefe marzm., en afe voru tali eru þéir hinn 9., 10., 

11. og 12. þar afe auki fann Karlamagnús 8 nöfn handa 
/ 

vindum þeim, sem ekki standa úr höfufeáttum. — Afeur 

er þess getife, afe Karlamagnús hafi látife þýfea ritninguna 

á þjúfeverska tungu, efea afe minnsta kosti kafla úr henni, 

og þafe Ijet hann munkana gjöra, sem ekki áttu afe annast 

kennslu vife klausturskólana. þá hina sömu Ijet hann og 

rita lög Franka hin fornu, og þjúfekvæfein þýzku og 

kappakvæfein, sem hjeldu á lopt minningunni um hreysti- 

verk Franka og annara þjúfeverja í fornöld; og enn fúl 

hann munkunum á hendur afe endurrita hin beztu rit 

Rúmverja og Grikkja, og er þafe því bæfei þeim og vísinda- 

ást Karlamagnúsar afe þakka, afe vjer eigum enn svo 

dýra fjársjúfeu, sem í þeim felast, og afe þau lifeu ekki 

gjÖrsamlega undir lok í menntunarleysi mifealdanna. þessum 

J) Wintermonat kalla þjófeverjar nú stundum núvemberra. Mánafea- 

nöfnin eru íslenzkufe eptir Galktti og Jerrer, og farife sem 

næst orfeunum, og kemur þó þýfeingiu sumstafear heim vife hin 

fornu mánafeanöfn Islendinga, sem vjer höfum nú lagt nifeur 

líka, eins og þjófeverjar sín afe mestu. 
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eptirritum mnnkanna safnafti Karlamagnús og stofna&i af 

þeim bókasafn, og segja menn, ab sum þeirra muni enn 

vera til í PVien, Ziirich, Aachen, Rúmaborg og París- 

arborg, en þab ber öllum saman um ab þjóbkvæba-hand- 

ritin og kappakvæba sjeu nú öll undir lok libin eins og 

flest annab, sem samiö var á þýzka tungu á dögum 

Karlamagnúsar, nema þýbing DavíÖssálma. 

Menntunarsnib þab , sem komst á í öllu ríki Karla- 

magnúsar á efri árum hans, sýndi þab ljósast, ab hann 

hafbi ekki unnib fyrir gýg, þegar hann tók sjer fyrir 

hendur ab mennta þegna sína; og þessar abgjörbir hans 

voru þab, sem lönd hans bjuggu lengst ab eptir hann, 

og hann naut sjálfur þeirrar ánægju, ábur en hann dó, 

ab sjá nýja kynslób uppvaxa í löndum sínum, svo vel 

mannaba og sibaba sem kostur var á í þá daga. 

c) Búskapur, ibnabur og verzlun. 

þab er ekki öllu ómerkilegra ab skoba miklu mennina, 

þegar þeir fara ab hugsa um og skipta sjer af þeim 

störfum, sem minna þykir í varib, en þegar þcir eru ab 

vinna framaverk þau, sem lengi halda uppi minningu 

þeirra. þeir eru þá eins og sólin, sem lýsir eins fagurt 

í litlu herbergi, eins og í alheiminum umliverfis oss. 0g 

svona var Karlamagnús einnig, hann var jafn-ötull og 

glöggskyggn, hvort sem hann var í broddi fylkingar og 

skipabi til framgöngu í orustum , eba setti lög og lands- 

stjórn, eba skipabi kirkjumálum, stofnabi skóla og efldi 

vísindi, eba hann fór ab búum sínum og leit eptir, hversu 

þar fór fram; því ab þab var eins og hann væri skapabur 

til alls, og til ab hafa umsjón yfir öllum stjettum. þegar 

hann kom út á búgarba sína, ljet hann sýna sjer alla 



214 

búnaðaiTeikningana, og svo gekk hann grannt eptir, aí) 

þar væri alit tínt og talií), ab ekki mátti fella undan ab 

geta þess, hversu mörg egg hænurnar hefbu átt á hverjum 

búgarbi, svo nákvæmt yfirfúr hann alla reikninga ármanns 

síns. Tíbum samdi keisarinn sjálfur áætlanir um tekjur 

og gjöid búa sinna, og lagbi ráb til um húsasmíbar og 

annab þab, er starfa skyldi á búum hans, eins og hann 

væri ab eins óbreyttur landsdrottinn. Mjög hafa þeir 

menn, er kunnugir voru, lofab tilskipun þá, er hann 

samdi í 70 greinum um þab, hvernig sitja skyldi konungs- 

jarbir og yrkja, og hvernig öllum búnabi skyldi haga á 

málnytubúum og storgörbum hans, sem ekki voru færri 

en 128 ab tölu. þar eru og nefndar í allar tegundir 

garbjurta og aidina, og allar fjenabartegundir, og sagt 

fyrir um mebferb og hirbingu hvors um sig. Einn var 

ármabur keisarans, og átti hann ab hafa umráb bæbi yfir 

stórgarbabændum og þjónustumÖnnum þeirra, frjáisum 

og ófrjálsum; ármaburinn skyldi gjöra glögga og skýra 

grein fyrir öllu búnabarástandi á búum keisarans á jóium, 

en á pálmasunnudag skyldi hann gjöra grein aiira gjalda. 

þessar og abrar tilskipanir Kariamagnúsar eru ljósastur 

vottur þess, hversu gott skynbragb hann bar á flest 

búnabarstörf. 
/ 

A þessum búum sínum hjelt Karlamagnús mörg 

hjú, bæbi þræla og ambáttir, er hann Ijet stunda ibnab; 

því þó ab hann ámálgabi þab opt vib þegna sína á 

þýzkalandi ab taka upp ýmsan ibnab, voru þeir ófúsir á 

þab, og þess vegna hafbi hann mikinn hjúafjölda, til ab 

sýna þegnum sínum, hversu starfsemin væri arbsöm. 

Ambáttirnar ljet hann vefa og sauma klæbi. þær unnu 

og úr ullu og líni dúka alls konar og vobir tii hirbbún- 

abar, og blálitubu ýmist eba skarlatslitubu. þau klæbi 

þóttu þó kostulegust meb Frönkum, er frá Frísum komu; 
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því ab Karlamagnus gaf þau ekki einungis vildismönnum 

sínum vib hirbina á ári hverju fyrir tignarklæbi, heldur 

sendi hann og vobir, sem unnar voru og ofnar á Fríslandi, 

sem vingjafir Harun Serkjakeisara austur í Asíu, til 

endurgjalds fyrir gjafir þær, er Harun hafbi sent lionum 

ab fyrra bragbi, sem síbar segir (12. a). 

þrælar þeir, sem keisarinn haffei á buum sínum, og 

nu voru nefndir, voru flestir ibnabarmenn ýmiss konar, 

t. a. m. slátrarar, ölgerbarmenn, leirkerasmibir, steinsmibir 

(múrsmibir), timbursmibir, vagnasmibir, söblasmibir, renni- 

smibir, silfursmibir, gullsmibir og enn fleiri hagleiksmenn; 

en fjærri för, ab handbragb þeirra væri jafnsnoturt og 

ásjálegt, eins og þeirra manna, sem nú á dögum stunda 

sama ibnab. Verkstabi þekktu menn þá ekki á þýzkalandi; 

en í Frankaríki (þ. e. á Frakklandi sjálfu) voru menn 

komnir nokkru lengra áleibis. þó ljet Fíarlamagnús sjer 

ekki lynda smibi annarstabar ab en frá Ítalíu, þegar 

hann vildi vanda húsasmíbar eba abrar smíbar bæbi ab 

fegurb og varanleika, og er þab merki þess, ab Italir 

hafi verib langt á undan bæbi Frönkum og þjóbverjum í 

þeim hlutum. þcss vegna ljet hann Itali eina smíba 

hallir sínar þrjár, er hann átti skrautlegastar og vandab- 

astar, í lngelheim (sbr. 7. b), Aachen og Ngmwegen. 

Abur hefur verib drepib á höllina í lngelheim, og þó 

bæbi hún og sú, er hann átti í Nymwegen þættu prýbi- 

legar, var eigi ab sibur sú, er hann hafbi látib gjöra í 

Aachen langskrautlegust þeirra allra. í þeirri borg hafbi 

hann látib gjöra babhús svo mikib, ab fleiri en hundrab 

nianns gátu verib í babinu í senn, og gekk keisarinn þar 

opt í bab meb sonum sínum og öbruin stórhöí'bingjum. 

Umhverfis í babliúsinu voru bekkir af marmara og rib 

upp ab ganga af sama steini; vatninu var veitt langar 

leibir ab húsinu úr laugum þeim, sem eru hjá Aachen. 
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þá var og í Aachen kirkja sú, er Karlamagnús hafí)i 

látib reisa, og helgab Maríu gubsmobur; þafe var einkar 

veglegt musteri. Allan marmara þann, astrak (stein- 

fellingar) og eirsúlur, er bæfti voru í Maríukirkjunni og 

höllinni í Aachen, hafbi páfinn gefib Karlamagnúsi, en 

keisarinn látib flytja bæbi sunnan frá Romaborg og 

Havenna. þab liefur Karlamagnús gengib til, ab hann 

ljet veita allan þennan umbúnab í Aachen, ab hann sat 

þar lengstum, ab minnsta kosti hinn efri hluta æfi sinnar, 

og í höllum sínum beggja megin Rínar, því ab þar voru 

átthagar forfebra hans; annars átti hann enga absetu ab 

stabaldri, og sat á ýmsum stöbum, eptir því sem styrj- 

aidir og abrar naubsynjar ríkis hans kröfbu, og honum 

þotti hentast. 

Auk þess sem keisarinn ljet setja svo mörg íbúbar- 

hús og forbabúr á búum sínum, sem bæbi væri of langt 

og úþarft upp aft telja, ljet hann gjöra vitaturn í Bonlof/ne 

og trjebrú 5000 *) skrefa á lengd yfir Rfn hjá Mainz; 

ab þeirri brúargjörb var unnib á 10 árum, en hún brann 

árinu áfcur, en Karlamagnús dú. En keisarinn lagbi ekki 

einungis mikla alúb á húsasrníbar sjálfur, heldur hvatti 

hann þá, sem ekki túku þær eptir honum af sjálfsdábum, 

til ab breyta cptir sjer í því, og einkum lagbi hann ríkt 

á vib biskupana, ab þeir sæju um, ab kirkjunum í biskups- 

dæmum þeirra væri vel haldib vib. Sumir munkarnir 

voru og starfsmenn miklir, þeir reistu bæbi hús og borgir, 

drúgu upp litmyndir og smíbubu málma, og var þab bæbi 

af því, ab auk gubrækni og bænahalds var ibjusemi gjörb 

öllum þeim a?) skyldu, sem játazt höfbu undir munkreglu 

hins helga Benedikts, og af því ab þeir voru um þær 

mundir þeir einu, sem höfbu nokkra nasasjún af mæling- 

!) Svo segir Dittmar. 
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arfræði, og stóðu ab því leyti ólíld betur ab en abrir alls 

ómenntabir. 

Eitt af því, sem Karlamagnus lagbi sig mjög í fram- 

króka um ab efla, var verzlunin, og kom þab einkum 

fram vib f>jóbverja, enda þurftu þeir þess miklu fremur 

vib en ítalir og Frankar þeir, er bjuggu í Gallíu fornu; 

því ab í bábum þeim löndum var verzlun allblómleg á 

dogum Karlamagnúsar. Bæbi fóru suburbyggjar Gallíu 

og Italir (Toskanar) meb verzlun sinni austur í Mikl- 

agarb, til Litlu-Asíu og Egyptalands, og margan skips- 

farminn fluttu þeir heim til sín frá Alexandria; því 

ab í öllum þessum stöbum fengu þeir hinn kostu- 

legasta varning Asíumanna. Ge?iua-menr\ og Venedigs- 
menn (Feneyingar) voru þá ekki orbnir eins voldugir af 

verzlun sinni, eins og þeir urbu síbar, en þó var þá 

þegar komin gób verzlun í bábum þeim borgum, og 

þó enn meiri í Venedig. Til Miklagarbs sóttu menn 

einkum silki og abrar dýrindisvörur, því ab sú borg var 

þá abalmarkabur Evrópumanna, og fluttust þangab allar 

vörur bæbi austan úr Asíu og sunnan af Afríku. 

En fyrir því ab Karlamagnús áleit þýzkaland bæbi 

ættjörb sína, og af því ab þab var ver statt í verzlunar- 

efnum en abrir hlutar ríkis hans, gjörbi hann sjer allt 

far um ab koma þar verzlun og vibskiptum manna í 

milli í betra horf, en verib hafbi. Hann vildi stefna allri 

verzlun Asíumanna inn í lönd sín, sem ábur og um hans 

daga gekk beina leib frá Svartahafinu og Miklagarbi 

norbur ab Eystrasalti; ])ví ab Vindur sóttu markab í 

Miklagarb. Og þab ætla sumir ab Karlamagnúsi hafi 

gengib til, þegar hann fór ab láta grafa skurbinn 

mikla í milJi Rednitz og Altmuhl (793), sem ábur 

er sagt (sbr. 8. b), ab því hægra yrbi um hönd meb 

allan vöruflutning austan frá Svartahafi og Miklagarbi, 



þar sera þá hefði mátt fara alla þá leib á skipum vestur 

á Rín. En þegar þab fyrirtæki fórst fyrir af þeim or- 

sökum, sem á&ur er getib, ljet hann leggja veg fyrir kaup- 

menn norban frá Bardervieh, þar sem mestar vorur voru 

saman komnar í þeim hluta þýzkalands, sybst suöur á 

þýzkaland. þessi vegur lá hjá Magdebavy, Forchheim 

og Brembert/ subur á Bæland. Karlamagniis tiltók og 

nokkra stabi á þýzkalandi og Bælandi, þar sem þjóbverjar 

skyldu eiga vÖruskipti vib Vindur, og voru þab auk þeirra, 

sem nú voru taldir, Erfarth og Halle á þyzkalandi, og 

Regensburg og Lorsch á Bælandi. Hvorki máttu þjób- 

verjar selja Vindum vopn, lagvopn, skildi eba brynjur, 

nje þræla, og liggur þab í augum uppi, hvab Karla- 

magnúsi hafi gengib til ab banna vopnasölu, þar sem slíkir 

óeirbarmenn áttu í hlut, sem Vindur voru; en meginregla 

hinnar kristnu trúar er ab banna mansal til heibingja. 779 

hafbi Karlamagnús gjört þá skipun, ab hvorki mætti selja 

Gybingum nje heibingjum þræla, og hver sem ber yrbi 

ab því, skyldi rækur úr fjelagi heilagrar kirkju, og kaupinu 

riptab, en mebal kristinna manna leyfbi liann, ab mansal 

mætti vibgangast. Auk kaupstaba þeirra, sem nú var 

getib, ab Karlamagnús hefbi leyft þegnum sínum kaupskap 

vib Vindur, voru nokkrir abrir allgóbir verzlunarstabir 

bæbi vib Dóná og Rín, og voru þar á tilteknum tímum 

haldnir markabir stórir. Til þeirra verzlunarstaba má 

einkum telja Linz, Passau Ingolstadt vib Dóná, Speger, 

Mainz, Köln og Friedberg vib Rín, og Trier vib MoseL 

Markabi mátti aklrei halda á sunnudögum, en jafnabarlega 

voru þeir haldnir á laugardögum og abfarakvöldum helgi- 

daga. þegar von var á miklum helgimessum daginn 

eptir, sótti fjöldi fólks utan af landsbyggbinni markabina 

í borgunum, og af því var þab tekib upp ab kalla þá 
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„messur“, og helzt þab nafn á mörkuðunum enn í dag á 

þýzkalandi. 

Meb hinum ötulustu kaupmönnum í Frankaríki á 

dögum Karlamagnusar má telja Gybinga, en á meban 

Mervíkingar sátu þar aÖ völdum, höfbu þeir mætt of- 

sóknum af Frönkum. Karlamagnus mat Gybinga svo 

mikils fyrir dugnaÖ þeirra, ab liann skipabi jafnvel sumum 

þeirra embætti, og leyfbi þeim ab reisa samkunduhús bæbi 

í YVorms, Mainz og Trier. Hann færbi og markabina 

á annan dag í vikunni, er hann lofabi þeim ab tiltaka 

sjálfum, frá laugardeginum; því þann dag halda Gybingar 

helgan, sem kunnugt er. Af þessum og öbrum gúbvilja, 

sem þeim var sýndur, varb verzlun þeirra svo mikil, og 

þeir sjálfir slíkir aubmenn, ab þeir stærbu sig af því, ab 

þeir gætu leyst til sín alla helga dóma kristninnar fyrir 

peninga, og því var farib ab leggja ríkt á vib biskupana 

ab hafa gætur á ab farga ekki kjÖrgripum kirkna sinna. 

þegar fram í sótti, fóru kristnir menn ab una því illa, ab 

Gybingum var meir vilnab í en þeim í sumum hlutum, 

og komu því til leibar, ab farib var ab ganga á hluta 

Gybinga aptur. Og meb þessum hætti vaknabi gróba- 

löngun og metnabur hjá Frönkum. þegar þeir fóru ab 

keppa hvorir vib abra, Gybinga kaupmenn og Franka, 

varb Karlamagnús ab beita meiri athygli; því ab þab bar 

stundum vib, ab ágirnd þeirra hvorratveggja og keppni 

olli Frönkum dýrleika á vistum ef ekki harbæri. Karla- 

magnús tók þab þá til bragbs (805), þegar hann sá, ab 

korn fór ab verba dýrt, ab hann bannabi hvorumtveggja, 

Frönkum og Gybingum, sem keypt höfbu þab mest allt, 

alla burtílutninga á því. Eins leitabist hann vib ab reisa 

skorbur vib því, ab þeir, sem korn áttu, okrubu ekki á 

því, þó ab abrir væru kornþurfar, meb því ab verbleggja 

þab sanngjarnlega. A ríkisþinginu, sem haldib var í 
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Frankfurt jafnframt biskupaþinginu fræga 794, var 

ákvebib verblag á ávöxtum, er allir skyldu fylgja í kaupum 

og sölum; einnig var þar ákvebib, ab 48 merkur braubs 

skyldi aldrei selja vi& meiru verbi en 9 skildingum. En 

sjálfur ljet Karlamagnús selja korn þab, er fjell af eigin 

ökrum lians, vib miklu lægra verbi, en ákvebib var. 

þannig var hann bæbi kaupmönnum og bændum, og þegar 

á allt er litib, öllum þegnum sínum, hin bezta fyrirmynd. 

Einnig lagbi hann alla stund á, ab koma hvarvetna á í 

ríki sínu jafnlegum mæli og vog; og þö honum tækist 

þab ekki alstabar, þar sem hann átti vib einræna menn 

og þrálynda, og þá, er honum voru fjærlægir, er ekki 

undravert; hitt var miklu fremur furbanlegt, hvab honum 

tókst, og hversu hann gat menntab þegna sína á allar 

hlibar, svo ósibabir sem þeir voru, þegar hann tók vib 

ríkis forrábum. 
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Frá Karlamagnúsi og dauba hans. 

a) Lofsæld Karlamagnúsar og lýsing hans. 

þab var engin furfea, þó ab mönnum stæbi bæfoi ógn 

af Karlamagnusi; og virtu liann jafnframt, sem var jafn- 

ágætur stjórnari, skarpvitur löggjaíi, glöggskyggn siba- 

meistari, einlægur vísindavinur, og nákvæmur eptirlitsmabur 

um alla hagi þegna sinna og þarfir, eins og hann var 

hugabur hershöfbingi og sigursæll í orustum. 0g þess 

vegna er þab ekkert oflof, sem einn af nifejum hans hefur 

sagt um hann; hann kemst þannig ab orbi „Karlamagniís 

(þ. e. Karl kinn mikli), sem allar þjóbir köllubu nafni því 

meb rjettu, bar svo langt af öllum samtíbamönnum sínum 

ab hvers konar vizku og mannkostum, ab þab er ekki 

aubib ab segja, hvort menn hafi óttast hann meir, en 

þeir elskubu hann og virtu. Hann var prýddur því þreki 

°g atgjörvi, sem þarf til ab endurskapa heiminn, og þeirri 

mildi og glablyndi, sem hvers manns hjarta hlær vib, hjá honum 

var virbing og tign samfara einlægni og hreinskilni.tó — 

Af öllum þessum hlutum barst orbstir og frægb Karla- 

magnúsar ekki einungis til allra sibabra þjóba í Evrópu, 

heldur og til Asíu og Afríku, og því sendu stjórnendur 

og stórhöfbingjar úr þessum álfum sendimenn til hans 
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meft vináttumálum, en aftrir komu sjálfir á hans fund, 

t. a. m. Egbert Vestsaxakonungur af Englandi, þegar 

hann flýfti land fyrir ofurefli fjandmanna sinna 788. Hann 

dvaldist lengi meb Karlamagnusi, og nam ab honum 

stjórnvísi; síban for hann til Englands aptur, og nábi 

fyrstur manna yfirrábum yfir öllum engilsaxnesku ríkjunum, 

og varb einn konungur yfir. En af sendimönnum annara 

stdrhöfbingja skal hjer ab eins þeirra getih, sem sendir 

voru á hans fund frá Grikkjakeisara og Serkjakeisara í 

Asíu. 

Eptir þab ab lrene keisaradrottning var rekin frá 

völdum á Grikklandi (802), tdk sá mabur, sem Nice- 

phorus hjet, þar keisaraddm (sbr. 10. b). Hann gjörbi 

menn á fund Karlamagnúsar bæí)i til ab semja frib vib 

hann og ákveba landamæri, þar sem ríki þeirra mættust; 

því ab bæbi var þab, ab Nicephorus treystist ekki, 

heldur en Irene drottning, ab halda þegar í byrjun 

stjornar sinnar til streitu vib Frankakeisara um landadeildir, 

enda átti hann í stríbum bæbi vib Serki og Búlgaríu- 

menn, auk þess sem jafnabarlega voru oeirbir innan ríkis 

á Grikklandi. Sendimenn þessir hittu Karlamagnús vestur 

vib Rín í Selz, og hafbi keisarinn látib hafa mikinn 

vibbúnab í moti þeim; því ab hann vildi sýna þeim skraut 

sitt og dýrb ríkis síns, og þab því heldur sem honum fjell 

ver, ab Grikkir lítilsvirtu Franka og abra þá, er bjuggu 

vestanvert í Evrdpu hjá sjer og köllubu þá skrælingja. 

En svo hafbi Karlamagnús hagab til, ab sendimenn skyldu 

ganga í gegnum 4 saii mikla og skrautbúna, ábur en þeir 

næbu sínum fundi; þeir salir voru alskipabir hirbmönnum 

keisarans, og hafbi hann bobib þeim ab búast tignar- 

klæbum þeirra, og hátta látbragbi þeirra sem kurteisast, 

og standa vibbúnir vib skipunum hinna æbstu embættis- 

manna, sem yfir þeim áttu ab segja, sinn í hverjum sal. 
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í fyrsta salrmm , sem sendimeimirnir komu inn í, sat 

ríkisdróttsetinn í hásætu Fyrir honum ætlubu sendimenn- 

irnir a?) falla á knje; en þab var þeim ekki leyft, og 

sagt, ab sá mabur væri ekki keisarinn, heldur einn af 

embættismönnum hans. Eins fór fyrir þeim, þegar þeir 

komu í næsta salinn; þar sat valdsgreifinn í hásæti, og 

var þar allur umbánabtir enn dýrlegri. þegar þeir komu 

í 3. salinn og hinn fjórba, þar sem hirbbriti keisarans og 

innsiglisvörbur ríkisins sátu, sinn í hvorum, undruftust þeir 

enn meir, og varft þeim þá margt ab handaskolum, af 

því ab hver salurinn var öferum skrautlegri og veglegri, 

þess innar sem dró. I 4. salnum komu 2 tignarmenn í 

mót sendimönnum, og leiddu þá inn í sal þann, sem 

keisarinn sat sjálfur í. þar var allur umbunabur dýrleg- 

astur og vandabastur, og keisarinn sjálfur var sem á gull 

sæi; hann stób, er sendimennirnir komu inn, og umhverfis 

hann synir hans og dætur, og fjöldi greifa og hefbar- 

klerka, er hann átti samræbur vib. Karlamagnus studdist 

fram á herbar biskups þess, er Helton hjet, til ab sýna 

sendimönnum, hversu mikils hann virti þann mann. Abur 

hafbi Karlamagniis sent Helton biskup til Mikla- 

garbs, og höfbu Grikkir þá óvirt hann. Vib þetta urbu 

sendimenn lafhræddir, og vörpubu sjer ílötum fyrir fætur 

keisarans. Karlamagnus sá þegar, hvab mest olli feimni 

þeirra og úrræbaleysi, reisti þá á fætur, gjörbi sig 

blíban vib þá og hughreysti þá meb því, ab Hetton 

biskup hefbi gefib Grikkjnm upp allar sakir vib sig, og 

ab sínu leyti kvabst hann því fúslega vilja gleyma smán 

þeirri fyrir bænastab biskupsins, sem Grikkir hefbu til sfn 

gjört, meb því ab óvirba Hetton. þessa atburbar er 

hjer getib meb öllum atvikum, af því hann lýsir betur en 

margt annab hirbsibum og vibhöfn Karlamagnúsar, þegar 

útlendir höfbingjar eba sendimenn þeirra heimsóttu hann. 
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Hvorki er þess getib, afc senclimenn Grikkjakeisara hafi 

fært Karlamagnusi gjafir, nje heldur verbur þab ljóst 

ákvebib, hver erindislok þeirra hafi orbib vib hann; en 

svo lítur lit, sem annabhvort hafi ekki gengib saman 

samningarnir um landamæri keisaranna, eba Nicephorus 

hafi rofib þá, því ab eptir nokkur ár hófst stríb meb 

Grikkjum og Frönkum um eignir þeirra í Dalmatíu og 

Venetíu, og lauk því svo sem ábur segir (sbr. 10. b). 

þö þab væri nýlunda nokkur, ab sendimenn færu í 

milli Grikkja og Franka meb fribmálum og samningum, 

þar sem hvorir höfbu ab undanförnu gjört öbrum sem 

mest tjón, ab verba mátti, á meban þeir deildu um lönd 

á Ítalíu, þá var hitt þó enn fágætara, ab Harun al 

Raschid Serkjakeisari í Asíu skyldi senda til Karla- 

magnúsar sendimenn, til ab votta honum virbingu sína; 

þvi ab Serkjakeisarar og jarlar þeirra í Afrfku voru svo 

dramblátir, ab þeir köllubu alla kristna menn hunda, af 

því ab Serkir voru MuliamcdsXxúarmenn, og hötubust 

því bæbi vib kristna og fyrirlitu þá, eins og stundum 

hefur brytt á síban hjá Tyrkjum, samtrúarmönnum þeirra. 

Harun x) hafbi fyrstum allra Serkjakeisara tekizt ab sefa 

hefndargirni Serkja og tniarofsa til muna, meb því ab fá 

þeim vísindastörf ab stunda. Hann safnabi ab sjer 

lærbum mönnum úr öllum löndum, er hann átti yfir ab 

rába, og virti þá mest allra manna og launabi þeim 

ríkulega; hann stofnabi og marga skóla í ríki sínu, og 

ljet þar kenna mælingarfræbi og stjörnufræbi og læknis- 

fræbi og ljet snúa mörgum fornritum Grikkja á Serkja- 

i) Hann var hinn 5. í tölu þeirra Serkjakeisara, er frá Abbas 
voru komnir, og höfbu þeir forfobur hans (Abbasídarnir) flutt 

keisaraabsetuna’ frá Ðamaskas í Sýrlandi austur ab Bagdad 

vib Tigrisá, og þar sat Harun keisari. 
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tunguj emkum Aristoteles, spekingsins mikla. Lönd átti 

Harun keisari svo mikil, ab þau náfcu austan frá Indus- 

íljóti vestur ab Atlanzhafi yfir allar norburstrendur Afríku, 

og var talift 200 dagleibir. Af þessu má ráfta, ac) Harun 

hafi verib ab sínu leyti eins voldugur og frægur höffeingi 

í Asíu, eins og Karlamagniis var í Evrópn, en þar ab 

auki voru Serkir miklu betur menntabir og fremri ab 

llestum listum en Frankar um þetta leyti. En svo mikils 

virti Harun Karlamagnus, ab honum þótti sjer sæma ab 

senda tvisvar til hans sendimenn, f öbru sinni til ab óska 

Karlamagniisi heilla og hamingju, þegar hann var nýorbinn 

keisari, og til ab mælast til vináttu af honum, en í hitt 

skiptib sendi hann honum vingjafir virbulegar. 

A mebal gjafa þeirra, er Karlamagnus þábi af Harun, 

var fíll einn hvítur ab lit, og segja annálsritarar Franka, 

ab hann hafi verib svo mikill vexti, ab aldrei hafi slíkur 

sjezt, þeir hafa og getib þess ab hann var kallabur 

Abulabaz*), og hafa þeir fleiri atribi úr sögu fíls þessa, 

en úr sögum margra merkishöfbingja, sem uppi voru á 

þeim tímum. Sömuleibis sendi Harun Karlamagnúsi 

abrar gersemar, var þab bæbi silkivefnabur, tjöld og ilm- 

feiti; þar var og meb stundaklukka af málmi, sem sló á 

stundamótum. þab var fyrsta stundaklukkan, sem sjezt 

hafbi í Frankaríki (sumir segja í Evrópu) meb þeim hætti. 

A henni var vísir, sern færbist af vatnsmagni, og tólf 

stundamerki og jafnmargir málmknettir smáir , og fjellu 

svo margir þeirra nibur á málmhellu vib hverja stund, 

sem vísirinn vísabi stundatölu, og gáfu hvellt hljób af 

sjer; um leib komu og jafnmargir riddarar í ljós vib 

glugga, er voru alls 12 á klukkunni. — Karlamagnús 

!) Abulabaz þýbir „eybir* Abrir nefna hann Amhulat, og segja, 

ab jarl einn í Afríku hafi sent K.Trlatnagmlsi hann. 

15 



ádidi Harun keisara abrar gjaíir aptur í móti. voru þab 

hestar spænskir og mulasnar, gmágjör ljerept, vefjarvoí)ir 

frískar og veibihundar íimir og störir. — 8vo var 

Harun keisari veglyndur og manmiblegur vib kristna 

pílagríma, sem þá þegar voru farnir aí) fara suburgöngur 

ur Evröpu til Jörsala, ab hann verndabi þá ab bsen 

Karlamagnusar, og gaf þeirn jafnvel gröfina helgu: því ab 

um þab leyti áttu Serkir öll yiirráb á Gybingalandi. og 

höfbu ábur opt farib illa meb kristna menn, er þangab komu. 

Náiega allar þjöbir, sem þekkja Karlamagrnis, nefna 

hann Karl hinn m ikla, neina vjer íslendingar og Frakkar. 

nibjar fhankanna fornu. En ekki drogum vjer af honurn 

kenningavnafn hans ab heldur. heldur kemur þab svo fil 

ab vjer höfum lag á, eins og Frakkar1), ab kalla hann 

bæbi Karl og mikinn meb einu og sama nafni, því ab 

vjer höfum frá alda öbli bætt aptan vib skírnarnafn hans 

latínska orbinu magnus, þ. e. mikill. Engin þjób hefur 

enn efazt um, ab Karlamagniis haíi átt þetta nafn skili* 

meb rjettu, sein allt þab lá eptir, er ábur hefur verib 

getib. og þó ab líkindunr margt íleira, sem annabhvort er 

nu gleymt, eba leynist í skáldahjup vktra frásagna, sem 

um hann hafa verib skrábar, en sem enginn heilvita 

mabur þorir ab eigna honum, eins og þar er frá því sagt. 

Eigi ab síbur hafa stökumenn ekki getab unnt honum 

þessa viburnefnis; og hafa þeir reyndar rjett ab raæla, ef 

þeir skilja meb orbinu m i k i 11 sama og f u 11 k o m i n n eba 

lýtalaus, en ef þeir leggja ekki abra eba meiri þý&ingu 

í þab en hingab til hefur tíbkazt, mun traublega nokkur. 

sem líkt viburnefni hefur verib gefib, hafa verib betur ab 

o peir kalla kann Chutiemayne, <>g er fiab frakknesk orbwynd 

af Carolus magnus, sera hann var venjulega kallaðnr á raib- 

öldunum. 
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því kominn en hann. því verfeur ekki neitab ab Karla- 

magnus var grimmlyndur Söxum, og oss blöskrar, þegar 

vjer heyrum, ab blöc)i svo margra þúsunda liafi verií) út 

hellt, ábur en þeir urbu bugabir; en jafnframt getum vjer 

ekki annab en fagnab aíleibingunum, sem af því urc)u, 

bæfei miklar og gobar, ekki einungis á Saxlandi, heldur 

hafa fyrstu trúbobendurnir, sem komu á Norburlönd rjett 

eptir dauba Karlamagnúsar, án eía verií) búnir ab búa 

þar nokkub í haginn, þegar Danir og Svíar fúru ab lög- 

leiba kristni hjá sjer. A& öbru leyti var Karlamagnús 

mildur höfbingi, undir eins og hann var einhver hinn 

stjúrnsamasti, lítillátur var hann og hispurslaus, eins og 

allir miklir menn eru. 

Hvorki var Karlamagnús harbdrægur í kröfum, nje 

heldur hlúb hann sköttum á þegna sína, því ab hann 

lifbi af ríkisfasteignunum, eins og hinir fyrri konungar 

Pranka, en þab var umsýslun hans og dugnabi ab þakka, 

aö jarbir þessar urbu svo blúmlegar og vel yrktar, ab 

hann hafbi ekki einungis af þeim allar naubsynjar sínar, 

heldur einnig gat sýnt á öferum Örlæti sitt og höfbings- 

skap. Tignarmönnum veitti hann ljen mikil, en aptur 

leyfbi hann þeim lítil setugrií), og rak þá tvöfalda í hvert 

stríbií) á fætur öbru, svo ab þeir fengju því síbur túm til 

ab auka vald þeirra, og ganga á hluta klerka og þeirra, 

sem minni máttar voru, eba taka saman ráb sfn í mútí 

honum sjálfum. Andlegrar stjettar menn virti hann einkar 

mikib, ef þeir voru stjett sinni til sæmdar, og fjekk þeim 

og Ijen stúr og gjörbi í mörgum hlutum stúrvel til þeirra. 

Einhverju sinni veitti hann ungum manni nokkrum 

biskupsdæmi, og fúr maburinn glabur af fundi keisarans. 

En þegar hann ætlabi ab stíga á bak hesti sínum, var 

hann svo ílasfenginn, ab nærri lá, ab hann stykki yfir 

héstinn meb söblinum á. Keisarinn sá til ferba hans út 

15' 
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um glugga einn á iioll sinni, og sendi þegar skósvein 

sinn eptir honum, og bab hann ab hverfa aptur, því at> 

sjer hefbi gleymzt ab tala vib hann um lítilræbi. Mab- 

urinn sneri aptur og hitti keisarann, og sagbi vib hann á 

þessa leib: „Ybur er án efa kunnugt, í hvílíkum bara jeg 

er ávallt meb ab fá mjer góbariddara. En me'ð þvi þjer 

erub svo ágætur riddari, sem jeg hef nu sjeb, þá væri 

þab ekki illa fallib, ab þjer gengjub í hirbþjónustu hjá 

mjer; jeg hefbi gaman af aí) hafa ybur í fylgd minni. 

þab er list, sem mjer virbist ybur lagin, og þab fer varla 

hjá því, ab þjer reynizt miklu betri riddari en biskup.u 

— Gjafir Karlamagniisar voru bæí)i rausnarlegar og þó 

gefnar meb forsjálni; því ab sjaldan fjekk hann einum 

manni fleiri ijen, biskupsdæmi eba klaustur, en eitt1), og 
r 

gætti hann í því stjórnvísi sinnar. „A þann hátt,“ sagbi 

hann , „get jeg gjört mjer marga menn hlibholía, ab jeg 

fái engum þeirra fleiri embætti en eitt til forrába; því þó 

ab einhver fái fleiri, er hann mjer engu hugheilli, en 

hinir, sem eitt hafa.tó þegar hann baub embættismönnum 

sínum eitthvab, var hann alla jafna alvarlegur og ein- 

beittur, og er þab til marks um þab, ab þegar liann 

innsiglabi tilskipanir sínar, gjörbi hann þab meb sverbklóti 

sínu, því þar var grafií) á innsigli hans, og sagbi bann 

þá um leib: „þetta hef jeg bobfó, og hjer er sá, sem 

skal skakka leikinn, ef af ér brugbib bobum mínum“, og 

benti á sverbib. 

Engin ósk er eblilegri en sú, ab lesendurnir vilji vita 

nokkub gjör um skapnabarlag og hversdagshætti Karla- 

raagnúsar, en ábur hefur vertó tóm til ab lýsa, og er þab 

0 þess er ábur getib, ab haau hafi þó fengib Al/ivin 3 klaustur 

til forrába. 
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þeim inanni aí) þakka, sem fyrstur ritafcí sefisögu hans, 

afc þess er nokkur kostur, en þab var Eginharí); og 

hefur hann sagt eins nákvæmlega frá ásigkomulagi Karla- 

magnusar, hófsemi hans og hispursleysi, eins og frá 

starfsemi hans og reglusemi, sem einnig sýndi sig í hvers- 

dagsháttum hans. — Karlamagniis var ab öllu hinn höfb- 

inglegasti: hann var manna hæstur1), þreklegur og sterkur; 

hann var ljóshærbur og ennismikill; st<5reygur var hann 

og snareygur, sviphreinn og svipmikill, hýr í vibmóti og 

vingjarnlegur; nefib var hátt og libur á; kringluleitur varhann. 

og bjartur á hörundslit. Allt var látbrag?) hans hií) tignar- 

legasta, hvort sem hann sat eba stób. þótt hann væri 

nokkub hálsdigur og heldur hálsstuttur, og kviburinn nokkub 

framskotiim í samanburbi vib abra limi hans, sem allir voru 

vib sitt hæfi, gætti þess lítib eba ekki, svo var liann vel 

á fót kominn; í göngu var hann stilltur og rjettvaxinn 

ab sjá; í máli var hann rómhvell en ekki rómsterkur. 

Fimur var hann vib alla leika: veibar, hernab, vopnaburb, 

reibar og sund, og var sá enginn, er þær listir ljeki til 

jafns vib hann. Af þessu öllu saman og stakri hófsemi í 

í hvers konar nautn var Karlamagmís svo hraustur til 

heilsu, ab honum varb sjaldan misdægurt, fyr en 4 

síbustu ár æíi sinnar, því ab þá þjábist hann af svo 

megnuin libaverkjum, ab hann varb haltur af. Vib 

verkjum þessum leitabi hann sjer ýmsra lækninga af sjálfs- 

dábum, en ekki hlítti hann læknisrábum; því ab lækna var 

honum lítib umgeíib, fyrir því ab þeir höfbu bannab honum 

steiktan mat, en á honum hafbi keisarinn rnestar mætur. 

Karlamagmis var hófsmabur mikill í mat og drykk, 

og þó enn meiri í drykk; því ab honum baub ekki eins 

f) \leun segja, ab hanu hafl verib 7 fet sín á hæb, því ab eim 

«*r til járnspjót, sem sagt ©r ab hafl verib gjört eptir hæb 

hans. 
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viÖ nokkrum iesti á nokkrum manni, hver sem í hlut 

átti, eins og yih ofdrykkju. Örbugt átti hann ineb ab 

tasta, því ah hann kvartabi um, ab föstur værn sjer 

ohollar. Veizlur og mannbob hjelt hann sjaldan. og að 

eins á stórhátfóum; en þá hafbi hann íjölcla manns í 

bobi sínu, og veitti stórmannlega, og sparaöi ekki, ]rab er 

hafa þurfti. Hversdagslega voru 4 rjettir fyrir hanu 

bornir, auk steikarinnar, sem veiðimennirnir skyldu i'æra 

honum á steikarateinunum, því aí) hiin þótti honum rnata 
0 

bezt. A meban hann matabist, var ýmist leikið á hljób- 

færi eba sungií), leikinn bendingaleikur, eba lrann ljet lesa 

sjer frásogur um afreksverk fornkonunga og hreystiraanna. 

Uegnt borbi því, er Karlamagnús matabist viÖ, Ijet hann 

reisa annaÖ borö, og gefa þar mat snaubum mönnurn. 

Vín drakk liann lítiÖ og sjaldan optar en þrisvar yfir 
/ 

borÖum. A sumrum var hann vanur aö neyta ávaxta 

eptir miödegisverö. þegar dagverÖi var lokiö, lagöi hann 

af sjer klseÖi og skó, og svaf þá 2 eöa 3 stundir. A 

næturnar varö honum opt æri6 ósvefnrótt, svo aö hann 

ekki einungis vaknaöi, heldur og klæddist opt 4 og 5 

sinnum á nóttu. Á meÖan hann klæddist aÖ morgninum 

til, talaÖi hann viÖ vini sína, og leyfÖi embættismönnum 

sínum (valdsgreifanum o. s. frv.) og þeim er mál áttu 

aö kæra, sem ekki varö skoriÖ úr nema meö hans atkvæÖi 

sjálfs, aö ná fundi sínum, og lagöi úrskurÖ á málin þegar 

í staö. 

Allan klæöabúnaö haföi Karlamagnús hinn sama, og 

Frankar höfÖu haft aÖ fornu, enda var hann aÖ fáu frá- 

brugÖinn í klæöum, því sem aökvæöalausir menn viö hirÖ 

hans voru. Næst sjer var hann f línskyrtu og línbrókum 

(og höfÖu dætur hans unniö og ofiö hvorttveggja), þ^i* 

utan yíir var hann í ullarbol silkibryddum, er hann festi 

aö sjer meÖ silkilinda, en á vetrum hafÖi hann brjóstadúk 



ai' oturskinni eba tóuskinni í stab bolsins. Hann var í 

leistabrókum, og reimaskó á íotum. Yzt fata hafbi hann 

yíirhófn stutta, og var hun ýmist hvít eba græn ab lit. 

Hvergi fór hann svo, ab hann hefbi ekki sverh sitt, og 

var mehalkaflinn gulli buinn. Stundum bar hann og sax 

alsett gimsteinum, en þab var ekki nema á stórhátíbum, 

eí)a þegar hann tók á móti sendimönnum stórhófbingja ur 

óbrum löndum, enda var hann þá í gulllögbum klæbum 

og meb kórónu á höfbi setta gimsteinum, og spennti ab 

sjer yiirhöfnina meb gullspennu. Lítife var honum gefib 

um litlendau búnab, og var þab alls tvisvav sinnum, þegar 

hann dvaidi í Rómaborg, ab ann klæddist dragsíbum 

slóbakyrtlí, sem var tignarklæbi Rómverja, og var þab í 

annab sinn mest fyrir ósk Hadvianus páfa, en í hitt 

sinnib, þegar Leo krýndi hann tiJ keisara. 

Svo mjög sem Frankar fóru ab dæmum Karlamagn- 

úsar í mörgum hlutum. líktust þeir honum þó ekki í því, 

ab þeir voru orbnir skrautmenn miklir í klæbaburbi; því 

ab eptir þab ab verzlun þeirra fór ab lifna, fóru kaupmenn 

ab selja þeim ýmsar óþarfavörur, og þar á mebal var 

bæbi silki og purpuravefnabur, er þeir höfbu fengib frá 

Miklagarbi, og dýrindis skinnavara austan úr Asíu, og 

eptir þessu hvorutveggja rændust höfbingjar Franka og 

hirbmenn Karlamagnúsar, og ljetu gjöra sjer af því silki 

og purpuraklæbi skinndrégin. En meb því útlenzk vib- 

höfn og alls konar óhóf var keisaranum mjög ógebfellt, 

og þó ekki sízt tilgerb í klæbaburbi, leitabist hánn fyrst 

vib ab reisa skorbur vib þessu meb lagabobum1). og 

r) Árib 808 gjörbi Karlamagnús þá skipun, ab enginn mætti kaupa 

eba selja tvöfalda skikkju vib meira verbi en 20 soliduin, og 

einfalda 10 solid. og j)ar á borð vib þær skikkjur, sem öreigl- 

abar voru meb kattarskinni; en marðskinnskikkjur og otur- 
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þegar þaí) hreif ekki, iann hann önnur ráí) til ab stilla 

skrautgirni hirbmanna sinna. Hvenær sem hann sá þá á 

rumhelgum clögum í þessum silkiklæbum eba skrautbúna í 

purpurabuninginn skinndreigiaba, stofnabi hann þegar dýra- 

veibar, og hylltist þo helzt til þess, ef rigning var, og for 

þá ávallt meb þá þangab, sem skogar voru þykkvastir 

og vestir yfirferbar. Urbu þá hirbmenn hans ab íára eins 

og þeir stóbu, því enginn þorbi ab mælast undan bobi 

keisarans, eba sitja heima, eba taka annan klæbnab. Aptur 

í móti hafbi Karlamagnús ytir sjer skinnfeld af saubar- 

skinnum, sern hann festi ab sjer einungis um hálsinn, en 

gat snúib honum allt í kring til hlífbar vib óvebri og 

rigningu. Hirbmennirnir koinu þá aptur úr slíkum sliddu- 

ferbum, eins og nærri má geta, holdvotir og meb allan 

skartbúninginn ritinn og tættan. Ekki leifbi keisarinn 

þeirn ab sldpta klæuum ab heldur, þegar heim var komib, 

því ab þeir urbu ab sitja í öllu, þangab til þeir höfbu 

snætt kvöldverb meb honum. Morguninn eptir bab hann 

þá ab koma á sinn fund í sömu klæbum , og bætti þab þó ab 

líkindum miklu á, ab þeir urbu ab t.robast úr þeim um kvöldib og 

íþau aptur um rnorguninn. Enda voru þau þá öll gaubrihn, og 

þvíurbu hirbmenn þessir ab skimpi ogathlátri annara manna. 

þegar þeir komu fyrir keisarann, Ijet hann sækja skinn- 

feldinn sinn og mælti: „Skobib ybur nú sjálfa, hvernig 

þjer lítib út og skrautklæbin ybar, og skobib einnig skinn- 

feldinn minn, hann er eins fallegur, eins og hann var í 
/ 

gærdag! 0, heimskingjarnir! hvort ætli sje notalegri og 

þaríári búningur, feldurinn minn, eba skikkjurnar ybar 

skinndreiglubu. Loíib þjer kvennfólkinu ab skarta meb 

skinnsskikkjur skyldu kosta 30 solid. Ef uokkur keypti eba 

seldi klæbi þessi vib meira verbi, skyidi liann sekur 40 soli- 

dum til ríkissjóbs, og 20 solidum til sögumauns. 
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silki og purpura, en karlmenn eiga ekki ab leita sjer 

fordildar í fatprýí)i.tt 

Karlamagnús var málhreifur mahur og gocjur vib- 

ræbu, og talabi ljóst og lipurt um alla hluti. þegar liann 

komst liöndum undir, var hann vibstaddur, þegar Alkvfn 

kenndi börnum hans, og nam sjálfur margt ab honum. 

Latínu lærbi hann svo, ab hann gat talab hana vib- 

stöbulaust, og grísku svo, ab hann gat ab minnsta kosti 

skilib bækur á þeirri tungu. pótt hann væri ávallt önnum 

kaíinn, varbi hann nokkrum tíma til lesturs á hverjum 

degi. Einkum las hann kostgælilega rit hinna heilÖgu 

febra, Híerónýmus og Agústínus. Einu sinni varb liann 

svo frá sjer nnminn af mælsku þeirra, ab hann kallabi 

upp yíir sig: „Mikib vildi jeg, ab jeg ætti 12 menn, þó 

ekki væru íleiri. slíka vísindamenn, sem þessir 2 febur 

hafa veribA þá svarabi Alkvín honum á þessa leib: 

„þjer nægja ekki færri en 12; en drottinn himins og 

jarbar átti ekki nema þessa 2.w Máisnilld og imgsunar- 

fræbi nam hann einnig, og lagbi stund á stjörnufræbi. Um- 

hyggju hans fyrir vísindum alis konar er ábur getib, eins 

og hins, hversu annt honum var um vísindamenn, og 

ánægju þeirrar, er hann naut af samvistum þeirra. En 

hitt er oflof eba skáldaýkjur, ab hann hafi verib mestur 

mælskumabur. skáld, málfræbingur og lieimspekingur á 

þeirri öld, eba ab hann haíi verib höfundur þjóbverskunnar 

og skriptarinnar, eins og nokkrir segja. Karlamagnús fór 

okki ab bera vib ab draga. til stafs, fyr en liann var 

orbinn fulltíbamabur, og þó ab hann ibkabi þá list, þegar 

honmn gafst tóm til þess. — því ávallt hafbi hann 

ritspjald undir höfbalagi sínu, þegar hann svaf, svo ab 

hann gæti libkab hönd sína, þegar honum varb á milli 

meb svefn, — tókst honum sú list alla jafna heldur 

ótimlega, ab því er sagt er. 
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Ura trúavbrögbin var Karlamagmísi alhugamáL og 

var tniarálcaíi hans svo mikill. ac) hann var einhver helzta 

orsökin tii Saxastríhanna. sein hann átti í lengst afstjornar 

sinnar, sem fyr segir. Tíbir sotti hann bæbi kvöld og 

morgna, 02: Ijet ekkert aptra sjer frá því, einnig gekk 

hann opt í kirkju á náttarþeli, þegar hann var heill og 

hraustur. Ekki mátti hann vita af nokkrum <5sfó, eba 

því. er trulia mátti trúrækni inanna. Hann veitti ekki ah 

eins þegnum sínura miklar velgjörbir, heldur sendi hann 

Ölmusugjarir austur og subur yfir Mibjarbarhaf, til Jorsalar 

Alexandríu og Kartago, og hvarvetna sem hann heyrbi, 

ab kristnir menn væru naubstaddir, var hann þeim lib- 

sinntur. þab gekk hommi 0g helzl til þess, ab halda á 

vináttu vib útlenda höfbingja, keisara 0g konunga, ab hann 

væri því vissari um. ab gjafir sínar kæmu kristnum ab 

haldi, sem voru undir þeirra valdi, snaubir og hjálpar- 

þurfar. Ekki er unnt ab telja ailar gjafir hans til klerka 

og páfastolsins, svo voru þær margar og miklar, auk 

þess sem þab var einhver inndælasta ibja hans ab hressa 

vib Romaborg og skreyta hana. Samt sem ábur kom 

hann þangab ekki nema 4 sinnum í þau 47 ár, er hann 

sat ab ríkjura, til ab gjöra þar bæn sína. 

b) Karlamagnús 4 konur hans og börn; hann 

skiptir ríkjum meb sonuni sínuni. 

Blíblyndi Karlamagnúsar 0g vibkvæmni sjest bezt7 

þegar athugub er sambúb hans vib foreldra hans, konur 

og börn, og skal hennar hjer getib, ab svo miklu leytfi 

sem mönnum er kunnugt. Sambúb þeirra fegba þekkja 

menn raunar lítib; en af því, sem kunnugt er um hana, 

má rába, ab Karlamagnús hati verib einhver hlybnasti 
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sonur íoður sínum, eins og hann var ástfólgnasti sOnur 

móbur sinni; því at) rábum föbur síns ior hann fram í 

því, þegar hann kvæntist fyrstu konu sinni, er var Franka- 

ættar; óglöggt vita rnenn nafn hennar‘). Og ekki var 

þab Karlamagnusi ab kenna, aft þab hjónabancl varb svo 

skammvinnt, sem þab varb, heldur móbur hans, er talabi 

hann upp, til ab segja skilib vib hana og ganga ab eiga 

dóttur Desidmus Langbarbakonungs, er Desiderato ■) 

hjet, og sem Berta, móbir hans, hafbi fastnab honumr 

svo ab liann vissi ekki af, fyr en móbir hans færbi 

honum hana frá Italfu. En því kom páíinn til leibar, ab 

Karlamagnus skildi sig vib hana ab ári libnu, og sendi 

hana aptur föbur liennar, og segja menn, ab þab hafí 

verib i þab eina skipti, sem honum og móbur hans hail 

sýnzt sitt hverju; þvf ab hun reri ab þvf öllum áruin, 

ab fribur hjeldist rneb Frönkum og Langbörbum, cn hann 

virti rneir í því hylli páfans en tillögur móbur sinnar^). 

þessu næst fjekk Karlamagnus konu þeirrar, er Ilildigerbur 

hjet; luin var af tignum ættum og svabnesk ab kyni. 

Samfarir þeirra voru góbar, og bjó hann vib hana í í2 

i Meusel einn nefnir hana Hamiltrude. Eu jþá hefbi Pípín 
kroppinbakur verib skilgetinu (sbr. 6. b); þvf ab möbir hans hjet 
því nafni. . 
Jerrer segir, ab hún hafib heitib SaJ-ina. 

3) Nú á dögum kynni þab ab þykja lausæbi, ab skilja sig vib 
kouu hvert árib eptir annab; en sumir hafa viljab bæta avo 
úr því fyrir Karlamaguúsi, ab hann haíi tekib ab sjer fyrri 
konu sína aptur, er hann skyldi sig vib Desíderötu. Eu þab 
er osannab, og sú rjettlæting sýnist liggja að minnsta kosti 
eins beint vib, ab þá var orbib alsiba meb Fröukum ab segja 
skilib við konur; og á dæmum forfebra Karlamagnúsar sjáum 

vjer, ab ekki var þab óvani meb öllu, ab höfbingjar hefbu frillur, 
og eptir þeim aldarhætti, sem þá var, verbur ab dæma Karla- 

magnús, en ekki vorum. 
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ár, frá 771 og þangaí) til hiín dó 783. Sama árib gekk 

hann ab eiga fjórhu konu sína, er Fastrade hjet, fahir 

hennar hjet Raoul\ hún var kona ríkilát og skapstór, og 

unni Karlamagnús henni mest allra kvenna sinna. þau 

voru 10 ár samvistum, frá 783 — 793, og dó hún þá. 

Fimmta kona hans hjet JLuitgardis (Hlutgerbur): hún 

var og svabnesk ab kyni, ekki vita menn annab en ah 

sambúb þeirra haíi verib ástúbleg. Luitgardis dó 800. 

Eptir lát hennar tók keisarinn sjer 3 hjákonur, hverja 

optir abra. í því einu var Karlamagnús frábrugbinn 

háttum þjóbverja hinna fornu, og stendur ab þvf leyti eins 

langt á baki margra annara mikilla höfbingja á þýzka- 

landi, eins og hann var þeim öllum langt um fremri í 

öbrum efnum. 

Ekki varb Karlamagnúsi barna aubib meb 2 fyrstu 

konum sínum, njc heldur meb hinni fimmtu, meb 

fjórbu konunni átti hann 2 dætur, og hjetu þær Thes- 
drade og Tliltrude -). Hildigerbur fæddi honum 4 

sonu og ðdætur; voru þab þeirKarl, Pípín yngri, Lobvík 

og Lot/iar; hann og Lóbvík voru tvíburar, Lothar dó 

tvævetur (780). Dætur Karlamagnúsar hjetu svo : Rotrud. 
Berta, Gisela, Hildegardis og Adelaidei) * 3) (Abal- 

heibur). Meb hjákonum sínum átti Karlamagnús hjer ab 

auki 4 sonu og 3 dætur, en nöfn þeirra eru ókunnug, 

i) Meb fyrstn koau sinni segir Meusel, ab Karlamagaús haíi átt 

Pípín eldra kroppinbak. 

*) Svona segja þeir Meusel og Kruse, (sem nafngreinir þó ekki 

neinar dætur Karlamagnúsar); en Beckford segir, ab Karla- 

magnús hafl átt þessar 2 dætur vib 5. konunni, og nefnir hina 

fyrri Theudewad, eu hina, eins og Meuscl, Hiltrude. 

J) Beckford nefnir einn 2 hinar síbustu, en Krusc getur um, ab 

þær hafi verib 5. Meusel nefnir 3 hinar fyrstu sömu nöfnum 

og hjer segir, en getur ekki tveggja hirina síbustu. 
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nema et* Emma, sem þegar skal getib, heíur verib 

ein af þeim; því ab ekki telur Eginharb hana meb skil- 

getnum börnum Karlamagnusar. — Karlamagnús lagbi 

bina mestu stund á ab uppala born sín7 sein bezt máttr 

verba, og mennta þau til munns og handa. Sonu sfna 

Ijet hann bæbi nema vísindi á unga aldri. og eins þær 

fþrúttir, sem konungssonum somdi, bæbi veibar, veibar og' 

vopnfimi, og Ijet hann þá fylgja sjer, þegar þeir báru 

aldur til, bæbi á dýraveibar og r bardaga. Sonu sína 

tvo, Pípín og Lobvík, Ijet hann frá sjer unga, og fjekk 

þeim lönd til forrába, sem ábur er sagt (sbr. 10. (í), til 

ab venja þá þegar vib stjórnarstörf, en Karli hjelt hann 

hjá sjer, og varb hann föbur sínum önnur hendin og ekki 

hin vinstri, bæbi í ríkisstjórninni og þó einkum í orustum. 

Dætrum sínum Ijet Karlamagnús ekki einungis kenna 

spuna og vefnab og saum og abrar kvennlegar listir, 

heldur einnig vísindi og fimleika ýraiss konar; þær voru 

lríbar ásýndum, og ólust upp vib liina óbrotnu sibi þjób- 

verja. þegar þær komust nokkub á legg, Ijet hann þær 

ávallt matast meb sjer, eins og þá sonu sína, er hjá 

honum voru. Dætrum sínum unni hann svo mikib, ab 

hann mátti ekki af þeim sjá, ef hann fór eitthvab, og Jjet 

hann þær því fylgja sjer á ferbum sínum, og jafnvel 

bæbi á veibar og í bardaga. Menn hafa jafnvel láb Karla- 

magnúsi þab, ab hann hafi fyrirmunab dætrum sínum'gób 

gjaforb, hvab sem hæft er í því, því ab hann liafi ekki 

getab fengib af sjer ab sjá autt skarb þeirra eptir; en 

abrir ætla, ab honum hafi gengib þab fremur til, ab hann 

hafi óttazt uppnám og erfbadeilur, ef tengdasynir hans 

yrbu voldugir og mikilhæfir menn. þó hafbi hann heitib 

ftotrud, elztu dóttur sinni, Konstcintinus VI., Grikkja- 

keisara, en ekki varb af því, ab þau ráb tækjust, enda dó 

bún skömmu síbar, og Bartu, abra dóttur sína, gaf hann 
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hafbi miklar mætur á, et)a rjettara sagt, gaf hann Bertu 

Engilbert fyrir mann; því aí> þegar hún hafbi fengií) ást 

á honum, gekk hún fyrir föbur sinn, og bab hann ab 

geí’a sjer Engi/bert fyrir eiginmann. Keisarinn veitti 

henni ekki einungis þá bæn, heldur gjörbi hann síban 

Engi/bcrt ab veraldlegum valdsmanni. Nærri lá stundum, 

ab Karlamagnúsi yrbi hált á því ab halda dætrum sínum 

úgiptum heima hjá sjer, því, ab hinir sljettmálu og stima- 

mjúku hirbmenn lians fjellu keisaradætrunum svo vel í geb, 

ab þær foru smá saman ab Hnna til þess, hversu hart band 

fabir þeirra lagbi á þær, meb því ab banna þeim ab 

festa sig sjálfar þeim mönnum, sem þeim var mest ab 

skapi, svo ab þar rak stundum ab á endanum, ab þær hlýddu 

betur eigin tilfinning en forbobi föbur síns. Viljum vjer 

nú segja ybur, lesendur gúbir! ástaæíintýri þeirra, Emmu 

keisaradottur og Eginharbs; af ]>ví ab bæbi getur þab 

verib öbrum til vibvörunar, og sýnir undir eins, hversu 

mannlega keisaranum forst. 

Eginharb sá, sem opt er ábur getib, hafbi verib svo 

heppinn, ab honum aubnabist ekki einungis ab ná hylli 

keisarans, því ab bæbi var hann gáfumabur og afbragbs 

vibkunnanlegur í fasi, heldur einnig ástarþokka Emmu 

binnar fögru; og var hún einhver liin álitlegasta allra 

dætra keisarans; líklega hefur hún verib oskilgetin dúttir 

hans samt. þess var og ab vænta, ab hann liti aptur t.il 

hennar hýru auga, þegar hann sá, hvab henni var; en 

lengi bar hann harm sinn í hljobi, og stundi vib, þegar 

hann hugsabi til þess, ab Emma var keisaradottir. Smá 

saman gátu þau livorugt dulib þab fyrir Öbru, sem þeim 

bjó bábum jafnríkt í brjosti, og varb þá Eginharb fyrri 

til ab mæla til ásta vib hana; og meb því henni var 

þetta engu minna alhugamál en honum, gleymdi hún for- 
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þar eb þau Eginharb voru vih hiri> keisarans, gafst þeim 

sjaldan færi á ab hittast einslega, í þvílíkum mannfjölda 

sera alla jafna nmkringdi þau. Og meh því Emma var 

ung og óráðin, ljet hun tilleiöast fyrir fortölur unnusta 

síns aÖ leyfa honum, aÖ heimsækja sig f herbergi hennar 

á náttarþeli. þar ætla&i hiín ab láta hann segja sjer, 

hversu mjög liann ynni lienni, og láta hann vinna sjer 

órjúfandi tryggðasæri, og hið sama ætlabi hún aö gjöra 

aptur í móti. Hún hugsaÖi ekki út í, hverjar afleiÖingar 

slíkir launfundir gætu liaft fyrir mannorö hennar, hún 

íhugaöi .ekki, hvílíka ábyrgö hún tókst á liendur, og hún 

athugaöi ekki, hvílíka hjartasorg og vanvirÖu hún bakaöt 

fíiöur sínum, heföi allt komizt í hámæli, honum, sem var 

henni svo ástúÖlegur, og hvorki mátti vita vamm sitt nje 

hennar. f>aö fór fyrir henni, eins og mörgum gjálífum 

stúlkum, að hún ímyndabi sjer, að enginn rnundi verÖa 

þess áskynja, þó hún ætti launfundi viö karlmann um 

rayrka vetrarnótt. 

Ekki þarf ab orölengja þaö, þau fundust, eins og nú 

var sagt, Emma og Eginharö. En fundartímiim leiö fyr, 

en þau varöi; því ab hæbi var umtalscfniÖ mikib og 

bábum allkært um ab ræba. þegar skilnabarstundin kom. 

sera opt verbur ærib meinleg, þegar eins stendur á og 

hjer, sló yíir þau megnum ótta, er þau sáu, ab allur 

garburinn umhverfis hölf keisarans var þakinn nýdrifnum 

snjó. Hvab var þá til rába? Eginharb gat ekki komizt 

svo í burt, ab sporin sæjust ekki í snjónum, og af þeim 

mátti sjá, ab karlmabur hafbi verib í herbergi hinnar 

hreinlífu keisaradóttur um nóttina. En þá hefbi verib úti 

um mannorb hennar, og minnkun hennar í hvers manns 

munni. þau sáu bæbi þá ógæfu, sem athugaleysib hafbi 

stevpt þeim í. Fyrst í stab stóbu bæbi höggdofa og 
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ráftþrota. En með þyf konum verbur sjaldan ráöafátt, 

ef þær vilja ljettan á leggja, datt Emmu nú einnig ráí) í 

hug. Hún stakk upp á því vib unnusta sinn, ab hún 

skyldi bera hann yfir garbinn á bakinu; því ab þá sæjust 

ab eins kvennspor í snjonum, og á þeim rnundi enginn 

hneyxlast. þau hugleiddu þetta ráí) betur. Eginhavb 

þútti rábib reyndar gott, en mikib þotti honum fyrir ab 

láta svo grannvaxna mey bera sig, svo þungan mann. 

En meb því bæbi virbing hennar og líf hans lá vib, og 

ekkert annab undanfæri, 1 jet hann tilleibast fyrir þrá- 

bænir unnustu sinnar. Emma tok nú Eginharb á herbar 

sjer, og var ekki á ab sjá, ab henni fyndist hann þungur, 

svo Ijettfetalega bar hún hann yfn* garbinn, og hlo henni 

þá hugur vib, ab fyrirtæki hennar hefbi heppnazt svo 

ágætlega. En ekki var allt búib enn; Karlamagnús, fabir 

hennar, hafbi ekki getab soíib þessa nott, eins og svo opt 

hafbi ab borib, og hafbi klæbzt, og stob vib glugga einn 

á höll sinni og horfbi út. Hann þekkti þegar dottur sína. 

er hann unni svo mjög, og hinn ötula skrifara sinn. og 

gat þú naumast trúab sínum eigin augum. Ekki vita 

menn, hvort hann hefur kallab til þeirra; enn hefbi hann 

gjört þab, má nærri geta, hvab þeim liefbi orbib vib. 

Karíamagnús varb reyndar ákaflega reibur í fyrstu, 

og hamingjan má rába, hvab hann hefbi tekib til bragbs, 

hefbi hann náb til þeirra beggja, undir eins og reibin 

rann á hann. En þegar honum rjenabi reibin , og hann 

fúr ab gá betur ab, túk hann allt vægar á ytirsjún dúttur 

sinnar; því ab hann sá, ab hann var ekki sjálfur sýkn, 

þar sem hann hafbi ekki gipt dúttur sína, þú kostur 

hefbi verib á því. Vib þessa hugsun rann honum svo til 

rifja, ab homim þútti Emmu mikil vorkun. Hann gat 

ekki fengie) af sjer ab vanvirba dúttur sína, íneb því ab 

setja hana og unnusta hennar í klaustur, og baka bæbi 
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þeim og sjálfum sjer ógæfu og gremju alla daga; því ab 

undir honum var þab komib, hvort hann vildi gjöra gæfu 

þeirra fullkomna, eba svipta þau sælum samvistum. Allt 

þetta athugabi hann og bobabi þau bæbi á sinn fund 

morguninn eptir, og voru þau þá lafhrædd. En hann 

veitti þeim aí) eins hægar átölur, at) þau hefbu ekki sagt. 

sjer frá ást þeirri, er þau hefbu alib livort til annars. 

Öíban lagbi hann hendur þeirra saman í ásýnd allra hirb- 

manna, og þar á ofan blessun sína yíir þau, í stabinn fyrir reibi 

þá og refsingu, er þau ætlubu, ab hann mundi á þau 

leggja. Síban vörpubu þau sjer fyrir fætur hans, og 

grjetu fogrum feginstárum og þakkartárum; en keisarinn 

viknabi vib, svo var tilfinning sii sæl, er bærbist í brjösti 

hans. — Emma lifbi lengur en Eginharb, og var hiín 

grafin hjá manni sínum í Selirjenstadt, ab fyrirmælum 

hennar, og kvab þar enn sjást legstabur þeirra beggja. 

Ab Karlamagnus hafi ekki ætlab sjer ab stofna alls- 

herjar-einveldi af löndum þeim, er hann átti yfir ab rába, 

sýnir bæbi þab, ab hann ljet hverja þjöb í löndum sínum 

halda fornvenjum hennar og liigum ab mestu öbreyttum, 

og ab hann hafbi þegar fengib bábum hinum yngstu sona 

sinna, þeirra er skilgetnir voru, lönd til forrába, á meban 

þeir voru enn börn ab aldri, sem ábur er sagt, og hina 

vitrustu menn til rábuneytis. þetta hafbi hann gjört til 

ab venja þá þegar vib stjörnarstörf frá blautu barnsbeini, 

en Karl hafbi hann látib taka þátt í stjörn alis ríkisins 

*neb sjer, en ekki fengib honum til þessa neitt land tii 

forrába sjer í lagi. Eptir því sem þeir bræbur komust 

hetur á legg, en Kavlamagmis eltist, varb þab því ljösara 

IG 
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fyrir honum, ab þaí) mundi ekki verba niebíæri nokkurs 

eins þeirra sona sinna ab stjórna Öllu hinu víblenda ríki 

hans, þó liann hefbi getab þab sjálfur, og þó sumir 

þeirra, einkum Karl og Pípín, væru afreksmenn í orustum; 

og þess vegna áleit hann þab bæbi ráblegast og hag- 

kvæmast fyrir þegna sína og allt eins fyrir sonu sína, 

ab skipta meb þeim ríkjum í lifenda lífi, svo ab hann 

gæti spornab vib öllum erfbadeilum eptir sinn dag; en 

allt ab einu ætlabi hann sjer ab halda öllum yfirrábum, þeim 

er hann vildi sjálfur, til dauba dags í öllum deildum ríkisins. 

þab var 8 árum fyrir dauba Karlamagniisar, ab hann 

kvaddi allar stjettir ríkis sfns til þings, þar sem nú heitir 

ThionviUe (þá hjet þab Dietenhofen = Theodonis villa 

806, og þar gjörbi hann bera skipun sína á ríkisskiptum 

og ríkiserfbum meb þeim sonum sínum, bæbi á þeim 

löndum, er hann hafbi erft, og hinum, sem hann hafbi 

undir sig lagt. Lobvílc, yngsti sonur Karlamagnúsar, sem 

ábur hafbi fengib Akvítaníu til forrába, íjekk í þessum 

skiptum allan suburhluta Frakklands, sem nú heitir svo, 

norban fra Leiru subur ab Pýreneafjöllum og „mörkina 

spÖnsku.“ Pípín konungur fjekk auk þess ríkis, sem hann 

hafbi ábur haft í Italíu, suburhluta Alemanníu og Bælands 

og svo langt austur, sem lönd Karlamagnúsar nábu fyrir 

sunnan Dóná („austurmörkinau). En allur sá hluti ríkis- 

ins, sem þá var eptir, hlotnabist Karli, er var elztur og 

mannvænstur allra sona Karlamagnúsar; en þab var Frakk- 

land allt fyrir norban Leiru og þýzkaland fyrir norban 

Dóná norbur til sjávar. 

Landaskiptum þessura var svo háttab, ab allir gátu 

þeir bræbur hæglega veitt hver öbrum lib, ef einhver 

þeirra þurfti þess vib. — Margt var þab fleira, er Karla- 

magnús ákvab á þingi þessu í Thionville, hvernig haga 

skyldi, t. a. m. ef Ivarl konungur fjelli frá á undan hinum 
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yngri bræbrum hans — því ab lionum varb ekki barna 

aubib —, þá skyldu þeir Pípín og Lobvík skipta löndum 

hans í milli sín, á þann liátt sem þeir Karlamagnús og 

Karlmann höfbu ábur gjÖrt; eptir ]>eirri ákvörbun skyldi 

Lobvík hlotnast Astrasía en Pfpfn Neifstría. Ef annars 

hvors þeirra Pípíns eba Lobvíks missti vib og Ijeti sonu 

eptir sig, skyldu þeir taka vib foburleifb sinni, en þú 

skyldu þegnar þeirra eiga kost á ab kjúsa þann sona 

])eirra til konungs yfir sig, sem þeim hugnabi bezt. Til 

þess ab sporna vib öllum hugsanlegum ágreiningi í milli 

])eirra bræbra, gjörbi Karlamagnús enn fremur þá skipun 

á, ab enginn þeirra skyldi taka vib Ijens])iggendum annars 

eba þegnum í ríki sitt, því ab svo mætti ab bera, ab 

þeir hinir sömu væru sökum bundnir, og vildu þvf leita 

sjer hælis hjá öbrum höfbingja; því ab hann sá þaÖ f 

hendi, ab hætíast var viÖ, ab slíkt kveikti sundurþykkju 

meb þeim bræÖrum. Ekki skyldi heldur nokkur þegn, 

sem einu sinni hafbi setzt aÖ í einhverju þessara þriggja 

ríkja, mega afla sjer eigna í öbru ríki en því, sem hann 

var búsettur í. Ef deilur kæmu upp meÖ þeim bræÖrum 

um takmörk rfkja þeirra eba abra hluti, sem ekki varÖ 

vitnum vib komib eÖa skorib úr meb dómsatkvæöi, bauÖ 

Karlamagnús, aö hvorki skyldu þeir þreyta þau mál 

meb sjer í orustum njc einvígum, heldur skyldu þeir 

ganga undir krossraun; og sýnir þaÖ ljóslega, aö ekki er 

aubvelt ab losa sig gjörsamlega viÖ innrættar aldarvenjur, 

þegar slfkum þrekmanni og jafn-skilningshvössum, sem 

Karlamagnús var, tokst þaö ekki til hlftar. Enga ráÖ- 

stöfun gjörÖi Karlamagnús fyrir þvf, hver þeirra bræÖra 

skyldi verÖa keisari eptir hann; en þess umsjá, sem þab 

yrbi, skyldu hinir bræburnir hlýÖa. Öllum þeim bræÖrum 

fól liann sameiginlega á hendur aÖ vernda kristnina fyrir 

Iieiöingjum og villumönnum, og aö annast systur þeirra, 

16* 



244 

og áminnti ])á um samheldni. En bæbi af þyí, ab Karl 

konungur var elztur þeirra bræ&ra, og handgengnastur 

föbur sínum, og því ab öllum líkindum stjórnvísastur og 

mestur bardagamabur, þykir mega rába, ab fabir hans hafi, 

ætlab honum keisaratignina eptir sig, auk þess sem nokkrir 

segja, aí) Led páfi hafi krýnt Karl ásamt fÖ&ur sínum í 

Rómaborg (800), og aferir, ab fabir lians hafi fengib 

honum æ’ðstu yfirráb ríkisins á þessu þingi. En hinir 

eru fleiri, sem segja, ab Karlamagniís hafi áskilib 

sjer öll hin æbstu ríkisráb, þangab til hann dæi, og 

ab þessir 3 konungar, synir hans, og allir þegnar 

þeirra skyldu hlýba bobi hans og banni, og er þeirra 

sögusogn ö!l sennilegri; þvf ab vjer sjáum á stríbum hans 

vib Jóta árin 808—810 (sbr. 9. £) , ab sú hefiir orbib 

reyndin á, ab Karlamagnús rjeb einn öllu, því ab þá baub 

hann út libi af öllu ríki sínu. 

Eptir þab ab Karlamagnús hafbi gjört öllum þing- 

mönnum kunna þessa skipun sína, og þeir höfbu allir 

lokib upp einum munni um forsjálni hans og viturleg og 

djúpsett ráb, ljet hann allar stjettir ríkisins skrifa undir 

og vinna eib ab skipunargjörbinni. Eptir ])ingib sendi 

hann og Eginharb bæbi meb hana og önnur skjöi, þau 

er samin höfbu verib á þessu þingi, til páfans í Rómaborg, 

og ljet hann einnig rita nafn sitt undir; en ekki var þab 

í því skyni, ab Karlamagnús ætlabist til, ab páfinn stab- 

festi skipanir hans, heldur af því, ab honum þótti hlýba, 

ab æbsti biskup ríkisins gyldi samkvæbi sitt gjörbum hans. 

Karlamagnús hafbi lengi verib happasæll í stjúrn 

sinni og ílestum fyrirtækjum, og lítib kennt mútlætis hinn 

fyrra lduta æfi sinnar, en nú átti hann ab reyna þab á 

elliárunum; því ab þegar ab ])ví var komib, ab Hemingur 

Jútakonungur semdi frib vib hann (sbr. 9. b) og öllum 

áfribi var ab kalla lokib, nema lftils háttar vib Vindur, 
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barst honum Iát Pípfns konungs, sonar síns, sunnan af 

Italíu. Var þab hin fyrsta sorgarsaga og ættarskarí), sem 

Karlamagnús hafbi bebib, enda fjellst honum mikib um 

þab, og var þab aí) vonum, því ab Karlamagnús unni 

Pípín mikib, af því ab hann var líklegur til gobs 

höfbingja, og hafbi ávallt verib föbur sfnum ástublegur 

og eptirlátur. Pípfn konungur do úr sútt 8. dag júlím. 

810. þab mátti segja um Karlamagnús, ab „sjaldan er 

ein bára stök“, þvf ab einmitt þetta sama ár dóu þær 

Gisela., systir hans, og Rotrud, elzta dúttir hans og 
/ 

ástfúlgnasta. Astúblegt hafbi og verib mcb þeim syst- 

kinum, Karlamagnúsi og GiseJu; hún hafbi fyrst 

verib heitmey Leús IV. Grikkjakeisara, þess er síban 

gekk ab eiga Irrne, sem ábur er getib, ab baub Karla- 

magnúsi til rábahags vib sig (sbr. 10. h); en þab gjaforb 

forst fyrir. I annab sinn hafbi Bc.rta, múbir þeirra 

Karlamagnúsar, fastnab Giselu Adeh/is, syni Desíderíus 

Langbarbakonungs (sbr. 4. a); og af þvf þeir gjörbust 

þá brábum fjandmenn, Karlamagnús og Desíderíus, túkust 

þau ráb og ekki. Eptir þab gekk Gisela í klaustur og 

lifbi síban úgipt alla daga. Einna þyngst fjell Karlamagnúsi 

þú missir Rotrud (Rú]>rúbar), dúttur sinnar, og segja 

menn, ab hann hafi borib þann harm sinn mibur, en tign 

lians og þreklyndi súmdi. En þab er tilíinningarlausum 

manni og harbbrýstum ofdirfska ab vilja setja vibkvæmu 

föburhjarta tregatakmörk. þú bættist þab enn á harma 

keisarans, ab Karl konungur dú ári sfbar, 4. dag desember- 

iaán. 811. þab ræbur ab lfkindum, ab sá missir hafi 

fengib mjög á Karlamagnús, þar eb Karl hafbi verib 

honum svo kær, ab fabir hans hafbi ekki mátt af honum 

sjá f lifenda líti, og látib hann því taka þátt meb sjálfum 

sjer í meblæti og mútlæti, f ánægju og áhyggjum ríkis- 

stjúniarinnar um 20 ár; og eins og Karl hafbi unnib 
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föður sínum margan frægan sigur til handa á þeim árumr 

eins hafbi hann veitt honum marga huggun og ljettir í 

Önnum og abkalli stjdrnarmálanna. 

c) Karlamagnús skipar ríkiserftum og rleyr. 

Ekki fjellst Karlamagmisi svo mikib um þab, þo 

hann sæi þab fyrir, ab ætt sín mundi líba undir lok ; lm 

ab liann vissi, ab Frankar gátu kjörif) sjer konung af 

hverri ætt, sem þeir vildu, ef þar ræki ab, ab ætíleggur 

Karlunga dæi út. Vib því var reyndar ekki mjög liætt í 

bráb, því ab Lobvík konungur, sem nú var einn eptir 

hinna skilgetnu sona hans, hafbi þegar eignazt 3 sonur 

sem voru rjett til ríkis bornir eptir hann. — En hitt 

var þab, ab Lobvíic konungur hafbi til þessa reynzt svo, 

ab fabir lians varb ab bera kvíbboga fyrir, hvernig fara 

mundi um allar stofnanir sínar eptir sinn dag. Og þessi 

kvíbi ox en minnkabi ekki, hvort heldur Karlamagnús 

skobabi Lobvík eins og valdalausan mann, eba hann 

hugsabi til þess, ab hann ætti ab verba keisari og stjorna 

iÖndum og lýbum, og halda yfirgangsmönnum og djafnab- 

arseggjum í skeíjum ,* því þd ab Lobvík væri mabur trú- 

rækinn, var hann of þreklítill til alls þessa. Mestan yfir- 

gang ottabist Karlamagnús af hÖfbingjum Franka og 

klerkum, sem voru orbnir hrokafullir af völdum þeim og 

upphefb, sem keisarinn hafbi veitt þeim ab undanförnu r 

þar á ofan var honum ekki grunlaust um ágang páfans 

og ránskap Norbmanna, sem þegar voru farnir ab leggja 

ieibir sínar subur um Mibjarbarhaf, þd ekki þyrbu þeir 

ab gjöra dspektir í löndum hans, á meban hann sat 

sjálfur uppi. En þott allt þetta legbist þungt á Karla- 

magnúsr ljet hann þab þo ekki drepa dug úr sjer, heldur 
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tók hann til staria ab nýju meb því meira kappi og 

í’orsjá en ábur, sem hann sá, ab bæí)i ríkinu og syni 

hans reib meira á, ab sem bezt væri í haginn biiib, ab 

verba mátti, og þessari starfsemi lrjelt hann fram til hins 

síbasta andartaks síns. 

Sama árib sem Pípín konungur dó, hrababi Karla- 

magniis sjer ab semja frib vib Grikki um Venetíu og 

Dalmatíu (810) og árib eptir vib Heming, Suburjóta- 

konung (811), þab ár og hib næsta braut hann undir sig 

Vindur (Wilza) sem gjört höfbu uppreist í móti honum 

(sbr. 9. />.)- þegar hann hafbi þannig fribab ríki sitt á 

allar hlibar, nema fyrir Serkjum ab sunnan og vestan, 

minntist liann þess, ab forsjónin hafbi breytt skipun þeirri, 

sem hann hafbi gjört, þegar hann skipti ríkjum meb 

sonum sínum (sbr. 12. b), og þótti því naubsyn til bera 

ab gjöra abra rábstöfun á þeim málum, en hann hafbi 

ætlab í fyrstu. Pfpín konungur Ijet eptir sig 6 börn, 1 

son, cr Bernhard hjet, og 5 dætur. þó Bernhard 

þessi væri óskilgetinn og enn ungur ab aldri, gjörbi 

Karlamagnus hann eigi ab síbur ab konungi í Italíu 813. 

En bæbi fól hann konung sjálfan og ríkisstjórnina, á 

meban Bernhard var í bernsku, manni þeim á hendur, 

er Walla hjet; hann var ættingi keisarans og vildar- 

mabur. Walla fór þegar meb Bcrnhard konung frá 

Aachen, því þar hafbi Karlamagnus gjört liann ab konungi, 

til Mælands; því ab keisaranum þótti ekki annab óhætt, 

en ab Walla sæti í Ítalíu, því ab bæbi tnibi hann illa 

Grikkjum og B eMevent smðxmum, og þó Serkjum þessa 

verst, sem leitubu öbru hverju bæbi á Ítalíu sjálfa og 

Korsíku og Sardiníu. En þetta ár hib sama var vopnahlje 

samib vib Serki um 3 ár, svo ab nu var hvarvetna fribur 

í löndum Karlamagnúsar. 

þó ab Karlamagnús væri ab náttúrufari hraustur, 
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hnigna&i nu óbura heilsu hans, og var þab margt, sem 

ab því studdi, ab svo færi. Fyrst sífelld áreynsla alla æíi. 

annab voru annir þær og störf, sem á hann hlóbust eptir 

dauba beggja eldri sona hans, og þribja, harraur hans 

yfir inissi þeirra og annara ástmanna hans. þar ab auki 

vitjubu hans kvillar þeir, sem elliárin hafa í för meb sjer, 

og minntu liann á, hversu stjórn og völd eru stopul gæbi, 

og mannlegt lff skammvinnt. Hann var farinn ab eiga 

örbugt meb ab gegna störfum þeim, sem honum höfbu 

ábur leikib svo ijett í liendi; en sálaröfl hans voru enn í 

fullu fjöri, og því gat hann enn sett djupsæ og viturleg 

ráb til margra hluta. Af því ab hann fann þab glöggt 

sjálfur, hversu lfkamskröptum sínum fór aptur, vildi hann 

búa svo um hnutana, ábur en hann íjelli frá, ab Lobvík 

konungtir, sem var einkaerfingi hans, fengi ríki þab, sem 

hann hafbi sjálfur eignazt meb þvílíkum ervibismunum og 

atorku. þess vegna kvaddi Karlamagniís til ríkisþings í 

Actchen 813, og komu þangab allir liöfbingjar ríkis hans, 

andlegrar stjettar og veraldlegrar, meb þeim var og Lobvík 

konungur. Gjörbi þá keisarinn bert fyrir öllum þá fyrir- 

ætlun sína, ab taka Lobvík, son sinn, til samstjórnara og 

krýna hann til keisara. Leitabi hann svo samþykkis 

þingmanna um þetta, og spurbi hvern þeirra sjer í lagi 

um álit lians, fyrst höfbingjana og síban hina abra. Og 

svörubu þeir allir sem meb einum rómi: „Sá er vilji 

gubsu. Síban áminnti keisarinn þingmenn ab reynast syni 

sínum hollir og trúir. Sunnudaginn næstan eptir — þab 

var ’ 6. dag nóvemberm. — var mikib um dyrbir, gekk 

Karlamagnús þá og Lobvík konungur í Maríukirkjuna í 

Aachen, bábir í keisaraskrúba og allir þingmenn meb 

þeim. þegar Karlamagnús var þangab kominn, lagbi 

hann af sjer keisarakórónuna gullnu á altarib og gjorbi 

bæn sína, eins og hans var sibur til. Ab því búnu 
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hann sjer ab Lobvík og mælti á þessa leib í áheyrn alls 

lýbsins: „Athuga þú, sonur kær! hvílíkt embætti þab er, 

sem þjer verbur nú á hendur falib, og hversu ábyrgbar- 

mikib; minnztu þess, ab þú ert mannlegum breyskleika 

undirorpinn eins fyrir þab, þú þú verbir keisari, eins og 

hinn aubvirbilegasti þegna þinna, og átt engu færri ástríðum 
/ 

ab verjast. Ottastu því gub og ræktu bob hans í öllu; 

verndabu kristnina og varbveittu fyrir fjandmönnum hennar; 

ræktu rjettvísi og leyfbu ekki ofríkismönnum ab ganga á 

hluta lítilraagnans; huggabu hrellda og snauba; annastu 

systur þínar og bræbur, sem yngri eru og óskilgetnir; 

settu þá eina til embætta, sem trúir eru og gubhræddir, 

og taktu þau ekki aptur af neinum, nema þú haíir til 

þess nægar ástæbur, og breytni þeirra sje ábur rannsökub; 

og í fám orbum: vertu fabir þegna þinna og hegbabu 

þjer grandvarlega fyrir gubi og mönnum!“ þegar Karla- 

magnús hafbi talib upp allar þessar skyldur og abrar 

enn íleiri, sem stjórnendur eiga ab stunda, spurbi hann 

Lobvík enn alvarlega: „Viltu þá heita, ab stjórna löndum 

og lýbura samkvæmt þeim reglum og skyldum, sem jeg 

hef nú talib upp fyrir þjer, sonur góbur Og hjet 

Lobvík því „Settu þá keisarakórónuna á höfub þjer“, 

sagbi Karlamagnús, „og láttu hana ávallt minna þig á 

loforb þín^! Lobvík gjÖrbi svo; en fabir hans sagbi: 

„Minnztu þess, sonur minn! ab þú hefur ekki ])egib 

hana af nokkrum höfbingja þessa heims, og ab þú ert 

því öllum óhábur valds þínstó. — þessi síbustu orb 

Karlamagnúsar til sonar síns benda til þess, ab annab- 

hvort hafi hann verib farinn ab sjá fram á, ab einhver 

missmíbi voru á því, ab svo leit út, sem hann hefbi þegib 

heisaratignina af Leó páfa, eba hann hefur órab fyrir, 

ab páfarnir mundu færa sig betur upp á skaptib vib 

nibja lians og sýna þeim yfirgang, af því ab þeir þættust 
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eiga tilkall til ab veita tigii þessa. En vib því vildi haim 

sporna, meí) því aft láta Lobvík krýna sjálfan sig, svo ab 

páfavnir gætu ekki helgab sjer nein rjettindi af krýningu 

hans. þegar krýningunni var lokib, gaf Karlamagnús 

syni sínum tignargjafir, kvaddi hann grátandi og ljet 

hann svo iara heim til Akvítanfu. Sá fundur þeirra 

febga var hinn síðasti. 

A þessu sama ríkisþingi í Aachen hafbi Karla- 

magnús gjört Bernhard sonarson sinn aí) konungi í 

Ítalíu, sem áftur er getib. Um þetta leyti var þab og — 

hvort sem þab hefur verib á þessu þingi eba litlu ábur —, 

ab Karlamagnús gjörbi skipun alls lausafjár síns. Fyrst 

gjörbi liann 3 staba skipti á fjenu öllu: húsbúna&i sínum. 

peningum og kjörgripum. Skyldu andlegrar stjettar merm 

í öllu ríki lians fá af því 2 hluti, en þribjunginn skyldu 

taka börn hans og barnabörn. Tveimur fyrstu hlutunum 

skyldi aptur skipta í eins marga hluti, og liöfubbiskupar 

voru margir í öllu ríki hans1); og enn aptur skyldt 

skipta hverjum þessara hluta í 3 hluti, og skyldi hver 

höfubbiskup taka þribjung úr þeim skiptum fyrir kirkju 

sína, en hinum tveim hlutunum skyldi skipta í milli allra 

þeirra kirkna, er lutu undir hvern höfubbiskup. þribjungi 

þeim, sem Karlamagnús hafbi ánafnab börnum sínum, 

skyldi skipta í 4 stabi, einn íjórbungur þess fjár skyldi 

leggjast til tveggja hinna abalhlutanna, er hann hafbi 

ætlað kirkjum og klerkum, annan fjórímng skyldu börn 

hans og barnabörn hljöta, hinn þribja fjörftung snaubir 

*) Becher segir, aft höfui&bisknpar haii setií) í þessum borgum 

öllum, sem nú skal nefna: Rúraaborg, Ravenna, Maiiand, 
Friaul, Grado, Köln, Mainz, Salzburg, Rouen, Trier, Sensr 
Jiesancon, Lyon, Rheims, Arles, Vienne, Tarascon, Yverdun, 
Rordeaux, Tours og Rourges. 



251 

menn og nauðstaddir, og hinn fjorfta fjúrbung þjdnustu- 

menn keisarans. Bdkasafn Karlamagnúsar skyldi selja 

eptir hann látinn, og skipta fje því, er fyrir þab greiddist, 

í milli snauhra manna. Karlamagmis átti 3 borbhellur 

miklar af silfri, voru ])aí) liinar mestu gersemar, ekki 

einungis sökum efnisins, sem í þeim var, heldur vegna 

mynda þeirra, sem á þær voru markaðar; á eina þeirra 

var grafinn Mikligarbur, þá hellu gaf keisarinn Pjeturs- 

kirkjunni í Rdmaborg, abra gaf hann erkistdlnum í Ra- 

venna, þar var Rdmaborg á skrifub. þri&ju helluna, er 

var langmest þeirra allra, og mynd heimsins alls, sem 

þá var kunnur, var morkub á í 3 deildum, lagbi liann 

til þess fjdrfeungs, er snauöir menn skyldu taka. Undir 

þetta skipunarskjal Karlamagnúsar ritu allir biskupaiv 

ábdtar og greifar, sem vi& voru staddir á ríkisþinginu f 

Aachen, nöfn sín. 

Hversu sem Karlamagnús var orbinn lasburba fyrir 

aldurs sakir og raunamæddur af missi náunga sinna, 

hjelt hann þd enn öllum venjulegum stjdrnarstörfum sínum 

á fram eigi ab síbur; því ab bæbi Ijet hann lialda 5 

biskupaþing á ýmsum stöbum f ríki sínu þetta ár (813), 

og hvatti menn til vísindaibkana, sem honum var ávallt 

svo umhugab, ab hann sleppti þeim ekki fyr en í and- 

arslitrunumx). þo hann hefbi verib einhver hraustasti 

hinn fyrra hluta æfi sinnar, var hann nú orbinn svo af 

sjer kominn, ab hann var sjaldan heili heilsu. þab bæít' 

þo miklu á dhreysti lians, ab hann fjekk áköf ribusdttar- 

fiog 20. dag janúarmán. 814, einu sinni eptir þab ab 

hann var nýkominn úr babi; og urbu þau því hættulegri, 

i) Daginn ábur en Karlamagníís dó, segja menn, ab hann hafi 

verib ab bera saman og leibrjetta handritaban texta af guV 

spjöllunum. 
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sem hann skeytti þeim minna í fyrstu, en um seinan 

setlabi liann ab leita sjer lækninga vib þeim meí) föstum, 

því ab læknisrábum haft)i hann ávallt lítib sinnt þangab 

til. En meb því Karlamagnus var mjög þrotinn aö 

kroptum, var honum engrar vibreisnar von, enda þött 

læknar legbu sig alla fram um að lina takií) undir síbunni 

á honum, sem rifeusóttin hafbi breytt sjer í. Sá hann þá 

fyrir dauba sinn, og varbi síbustu stundum lífs sins til afr 

bua sig undir liann. þegar hann hafbi legib rumfastur f 

viku, neytti liann kvöldmáltíbar-sakramentisins, og bei?) 

svo þolinmóbur þess, er hann átti í vændum. AÖ morgni 

hins áttunda dags fann hann berlega dauba sinn nálgast, 

hóf hann þá upp hægri liönd sína og gjoröi krossmark 

fyrir enni sjer, brjósti og fótum; síöan breiddi hann ut 

báöar hendur, lagÖi þær saman á brjóstinu, lukti augunum 

og sagöi meö lágri rödd: „Drottinn, jeg fel þjer önd 

rnína !u þannig dó Karlamagntís einni stundu fyrir miÖjan 

morgun, 28. dag janiiarmánaöur 814, á 72. ári aldurs 

síns, á 47. ári konungdóms sfns og á 14. ári keisara- 

tignar sinnar* 

Sama daginn var lík hans smurt og lagt í gröf í 

Maríukirkjunni í Aachen, er hann hafÖi sjálfur gjora 

látiö, og var allur lýÖur harmandi viÖ jaröaríor hans; 

þar var liann settur á gyllt liásæti í öllum keisaraskrtíÖa, 

guÖspjöllin logagyllt lögö í knje honum, nokkur liluti 

krossins helga á höfuö honum, og gylltur pílagrímspoki 

gyrtur um lendar honum* því næst var gröfin fyllt meö 

ilmjurtir, og dyrnar fyrir henni murbræddar og innsiglaöar. 

Uppi yfir gröfinni var reistur sigurbogi mikill og prýÖi- 

legur meö mynd Karlamagntísar á, og þsssu grafietri: 
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Sub hoc conditorio situm est corpus 

CAROLI MAGNl ATQUE 0RTH0D0XI IMPERATORIS, 
qui regnum Francorum nobiliter ampliavit, 

et per annos XLVII feliciter rexit. 

Decessit septuagenarius 

anno ab incarnatione domini DCCCXIV., 

indictione V. Kalend. Februarias l). 

Ekki var gröf Karlamagnúsar opnub, fyr en Otto 

keisari hinn þribji á þýzkalandi ljet gjöra þab ár 1000, 

en byrgja ljet hann hana aptur, þegar hann hafbi satt 

forvitni sína, og orbib frá sjer numinn2) af ab sjá keis- 

arann dauban, þar sem hann sat í liásæti sínu. Eptir 

þab lcib meira, en hálft annab hundrab ára, til þess 

Fribrik keisari á þýzkalandi, er kallabur var Bavbarossa 

(raubskeggur), Ijet taka upp líkama Karlamagnúsar, er 

var allur orbinn rotinn og leystur sundur, frá því Otto 

keisari hafbi opnaí) legstaí) hans. Ljet svo Fribrik safna 

öllum líkamsleifum hins fræga keisara og kistuleggja. 

*) Dndir þessu grafarmarki liggur iíkami Karls hins mikla og rjett- 

trúaba keisara, seni júk mjög Frankaríki, og stýrbi því farsæl- 

lega um 47 ár. Hann dó sjötugur*), 814 árum eptir holdtekju 

drottins, 28. d. jauúarmáu. 

*) Eptir þessu grafletri, sem Meusel hefur tekib úr æflsögu 
Karlamagnúsar epí.ir Eginharí), 30. kap., verftur Karlamagnús 
2 árum yngri, en áW er sagt; en því hef jeg sagt, ab 
hann hafl verib á 2. árinu um sjötugt, þegar hann dó, ab 
allir abrir rithöfundar, sem jeg hef haft til hliftsjónar , og 
sem nefna aldur hans, segja svo. 

2) Surnir segja, aö Ottó keisari hafl rænt Karlamagnús ýmsum 

dýrgripum t, a. m. gullkrossi, sem hjekk um háls honum. kórón- 

unni og veldissprotanum og sverbi hans. Allir þessir kjör- 

gripir segja menn að síban hafl verib ríkisgersemar þýzka- 

lands. 
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veita alla umbúfe vegsamlega og grafa 29. dag desemberm. 

1165; minningarmark Ijet hann og reisa Karlamagnúsi 

meb þessum orbum á: „Carolus magnus“ Enn fremur 

fjekk Fribrik keisari því framgengt árib eptir hjá Pa- 

schalis páfa III., ab þessi nafnfrægi hermabur og lög- 

gjafi var lengi síban talinn meb heilögum mönnum og 

mestu hetjum kristninnar. Iiefbi Karlamagnús verib uppi 

í heibni, mundi hann án efa hafa verib settur í gubatölu, 

enda lítur svo út, sem hann lieffei verií) eins vel ab því 

kominn, eins og sumir fantar og mannfýlur, sem sú 

virbing hafhi hlotnazt aí) fornu. Lobvík Frankakonungur 

hinn XI. baub og, ab halda skyldi hátíb í minningu 

Karlamagnúsar 28. dag janúarm., og lijelzt þab lengi 

síban víbast hvar á þýzkalandi; en í Me.tz og enn víbar 

í Frankaríki var honum allt til skamms tíma sungin 

sálumessa á hverju ári. Yfir legstab Karlamagnúsar var 

látin livít marmarahella, sem sagt er ab áfeur hafi verife 

yfir gröf Júlíus Sesars, og á var höggvib rán Prúserpínu; 

þá liellu tóku Frankar síban 02: fluttu til MarsfÁlle, og 

sjer hana þar enn 1 Bernhardinskirkjunni. 

Margir urbu þeir atburbir, ábur en Karlamagnús dó, 

er Frankar ætlubu ab mundu boba dauba hans, eins og 

vib var ab búast á þeim tímum, sem hindurvitni var enn 

æbi mögnub. Telur Eginharb til þess þráfalda súl- 

myrkva og tunglmyrkva, ab gangurinn í milli keisara- 

liallarinnar og Maríukirkjunnar f Aachen hafi hrunib 

hastarlega; þá telur hann, ab brúin milda yíir Rín brann 

á 3 stundum, ab höllin í Aachen hafi opt skolfib, og ab 

sífellt hafi brakab í þilveggjunum undir herbergjum keis- 

arans, og enn telur hann loptsjún svo bjarta, ab hestur 

keisarans hafi fælzt, dottib og fleygt keisaranum svo hart 

af sjer, ab spennan á yfirhöfn hans hafi brotnab og sverb- 

fetillinn slitnab. Síban bætir Eginharb þessu vib: „En 
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keisarinn sjálfur gaf öllum þessum fyrirburbum syo lftinn 

gaum, eins og þeir snertu hann alls ekkitó; og má af ])ví 

rába, aí) Karlamagnús var í því sem öbru langt um fram 

samaldarmenn sína, ab hann iagbi ekki trúnab á slíkan 

hjegoma. 

Allt þaí), sem Karlamagnús afrekafei í hinni löngu og 

starfsömu stjorn sinni, bæbi þab, er hann vann sjer til 

lofs og lasts, mun sjerhver, sem lesií) hefur meb athygli 

þab sem nú hefur verib sagt um þennan merkismann, eiga 

hægt meh ah yfirfara í liuga sínum, og kve()a síhan þann 

dúm upp yfir athöfnum hans, sem honura virbist rjettastur 

og sannastur. Einungis ber þess ah gæta, aft domurinn 

sje ekki á lagbur eptir einstökum atvikum, heldur eptir 

tilgangi þeim, sem Karlamagnús hafbi í öllum athöfnum 

sínum og stofnunum, þegar þær eru skoðaðar í einni 

heild. þegar litifc er til aíleibinganna, sem urbu af 

störfum hans, getur þah ekki dulizt, ab þær hafa orðib, 

þegar á allt er litib, ab sínu leyti eins merkilegar, eins 

og maburinn var sjálfur; þ<5 ab margt af því, sem hann 

stofnsetti, snerist á annan veg, en hann ætlabi. 

Karlamagnús hafbi reyndar komib svo ár sinni fyrir 

borb, ab konungstignin var ekki lengur háb nokkurri 

annari stjett; liann hafbi komib á sambandi í milli 

allra hluta þýzkalands, sem þangab til höfbu verib ab 

mestu sundurlausir hver frá öbrum; hann hafbi neytt 

stöbu sinnar og sambands síns vib páfann ríkinu til styrktar 

og eflingar og kristninni til verndar og hreinsunar, og fúrst 

stórmannlega vib andlegrar stjettar raenn, en hallabi þú 
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ekki ab heldur rjetti annara þeim í vil; \ öllu þessu 

kemur hann fram eins og skapari samaldar sinnar. En 

allt þetta breyttist nokkuð eptir dauba hans. Af því ab 

Karlamagnús liaí’bi ekki rígbundib ríkisstjórn sína vib til— 

skipanir í Öllum greinum, heldur lagt marga hluti á 

drengskap triíiiabarmanna sinna, fóru svo leikar eptir lát 

keisarans, ab bæbi andlegir og veraldlegir valdsmenn litu 

minna á hag ríkisins alls, en sinn eigin, þó þeir ab vísu 

reyndust vel, á meban Karlamagnus sat uppi, og gat beint 

liinni sundurleitu og eigingjörnu eptirleitni þeirra í þá átt. 

sem honum þdtti sjálfum hentast. þjdöinni haí’bi keis- 

arinn reyndar veitt hluttekningu í ríkisþingunum, ab því 

leyti sem hún mátti senda þangab fulltrúa sína (nefndar- 

mennina); en af því ab þeir voru voídugastir og rjebu 

miklu um hagi hjerabsmanna, efldi hann meb því yfirráb 

stdrbokka dvitandi, og flýtti þannig fyrir ljensstjdrninni ab 

komast á, sem varb hin almennasta stjornarlögun > 

Evrdpu öldum saman eptir þetta; og Ijensdrottnarnir voru 

þab, sem ribu þjdbfrelsinu ab fullu ab lokunum og bæbi 

hnepptu lýbinn í ánaub, sem forbum hafbi verib frjáls, og 

settu jafnvel konungunum og keisurunum sjálfum lög- 

Enn fremur studdi Karlamagnús ab því, en þd einnig 

ovitandi, ab heimurinn vandist á ab una klerkavaldinu, 

sem kom í Ijds litlu eptir dauba hans meb svo miklu aíli- 

ab engan hefbi grunab slíkt á dögum Karlamagnúsar: 

var þab bæbi ineb því ab haim hafbi skipab andlegrar 

stjettar mönnum veraldleg völd, og ljet yíirklerkana taka 

þátt í ríkisþingunum og ríkisstjorninni. En á meban 

Karlamagnús lifbi, bryddi ekki á þessum annmorkuiu 

neinum, svo ab mein yrbi ab; því ab honum var jafnvel 

lagib ab halda ölliun stjettum í skefjum. En þeir, sem 

næstir toku ríki eptir hann, voru ekki þeim gáfum gæddir. 
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sem þurfti til afe hafa hemil á svo voldugum höfbingjum, 

sem veraldlegir valdsmenn og kleÆar voru, og því sundr- 

afcist ríkisfjelagib mikla, sem Karlamagnús haffei stofnaí), 

smá saman eptir dauða hans. þ<5 átti ríki hans sjer ab 

því leyti lengri aldur, sem ný ríki myndufcust af því aptur, 

sem bjuggu um langa tíma aö ráöstöfunum hans, og þ<5 

sum þeirra sjeu nú márgsundruö a!t nýju (þýzkaland), 

þá eru þ<5 Önnur enn uppi ódeild (Frakkland). 

Merkilegastar og varanlegastar urbu afleibingarnar 

af tilraunum Karlamagnúsar til ab glæfca hib andlega líf 

í vesturhluta Evrúpu; því aí) öll vísindi höfÖu lagzt í dá 

um langa tíma á undan honum. Vísindastofnanir hans 

voru því merkilegri og blessunaríkari, sem hib andlega 

volæbi var meira á hans dÖgum, og viÖ því meiri ervib- 

leika sem hann átti, til ab koma þeim á f<5tinn, þar sem 

bæbi hugir manna voru svo fráhveríir andlegum fram- 

förum, aö Karlamagnúsi veitti hægra ab leggja undir sig 

heil konungsríki, en a& kenna fáeinum skúlasveinum ah 

taka rjett lag viö sálmvers, og flest hin ytri áhold, sem 

andinn þarfnast, vantabi nálega meb öllu. Einkum var 

þab ervibast fyrir Karlamagnús, ab hann vantabi til 

vísinda eflingar lipurt mál og fullmyndab; því aö á hans 

dögum var latínan ab taka andvörpin, en mállýzkurnar 

þýzku yoru þá enn svo óliðlegar, ah úgreitt var aft beita 

þeim. En Karlamagnúsi varö hvorki rábafátt ab sigrast 

ú þessum nje öbrum vandkvæbum, sem fyr segir, og 

vísindaljús þaö, sem hann hafbi kveikt, lýsti mest og bezt 

álfu þessari á Öllum miböldunum, þangab til þab glæddist 

til fulls meb sibabútinni. 

þannig ætlum vjer þab rjett álitib, þú ab stjúrnar- 

stórsmíb sú, sem Karlamagnús hafbi reist, færbist brábum 

úr því lagi, sem hann ætlabist til ab hún hjeldi, ab afleib- 

17 
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ingarnar af tilveru hans hafi orbih einhverjar hinar var- 

anlegustu, þegar alls er gætt, og ab hann sjálfur haíi 

verib sannnefndur forkólfur allra þeirra afbragbmanna, 

sem síban hafa leitazt vib ab feta í fótspor han3 ekki 

einungis á miböldunum, heldur jafnvel allt til þessa dags, 

en sem svo fáum helur auönazt ab ná. 
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Ártal merkisatburSa í Karlamagnúsar sögu. 
ár. 

742. s/4. fæddur Karlamagnús (29. bls.). 

752. Krýnir Bonifacius Pfpín litla til konungs yfir 

Frönkum í Soissons (14. bls., sbr. 29. bls.). 

754. Steplián páfi II. krýnir og smyr þá febga, Pípín 

konung, Karlamagnús og Karlmann, til konunga 

yfir Frönkum í St. Dcnis (15. bls., sbr. 29. bls.). 

768. 24/9. deyr Pípín konungur; Karlamagnús verbur 

konungur í Ástrasíu, Karlmann í Nevstríu (18. bls.). 

769. Osamlyndi þeirra bræbra; Karlamagnús sefar upp- 

reist í Akvítaníu (35. bls.). 

770. Sáttasamningur þeirra Karlamagnúsar og Karlmanns 

(35. bls.). Karlamagnús segir skilib vib fyrstu konu 

sína, og gengur ab eiga Desíderötu, dóttur Desi- 

derius Langbarbakonungs (88. bls., sbr. 235. bls.). 

771. Deyr Karlmann. Gcrberga, drottning hans, flýr 

meb bábum sonum sínum á nábir Desiderius. 

Karlamagnús verbur einvaldur, og rekur frá sjer 

Desfderötu heim til föbur hennar (36., 88. og 

235. bls.), en gengur ab eiga Hildigerbi (235. bls.). 

Desiderius veitir Hadrianus páfa yfirgang, fyrir 

því ab hann heldur taum Karlamagnúsar (90. 

17* 

772. 
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bls.). Rábin herför í JVorms á hendur Söxum 

(hefjast Saxastríhin og standa yfir 31 ár); Karla- 

magnus tekur Eresburg, brýtur Irminsul, fer 

austur ab JVeser, þar ganga nokkrir höfbingjar Saxa 

honum á hönd (53.—55. bls.). Fara sendimenn í 

milli Karlamagnúsar og Hadrfanus páfa (90. bls.). 

773. HerfÖr Karlamagnúsar á hendur Langbörhum, hann 

situr um Pavíu og Verónu (93. bls.). 

774. Karlamagnús heldur páska í Romaborg (159. bls.). 

Veróna gefst upp (í maím.) og Pavía (í júním.); 

Karlamagnús er krýndur til konungs yfir Lang- 

börðum í Monza (93.—94. bls.); Hann fer um 

haustib norbur til Ingelheim á Bælandi; í fjar- 

vist hans hafa Saxar gjört uppreist og hervirki 

mikil í lÖndum hans (57. bls.). 

775. Heitstrenging Karlamagnúsar í Dilrren ab hætta 

ekki fyr vib, en hann hafi brotib Saxa undir sig 

og kristnab þá. Höf&ingjar Austfylda og Angaríu- 

manna sverja honum hlýhni hjá Becki (57. og 

58. bls.). 
•• 

776. önnur herför Karlamagnúsar á hendur Langbörbum ; 

hann lætur drepa Rotgaut Eriauls-heitogzi (96. 

bls.). Saxar gjöra aptur uppreist og ná Eres- 

burg (58. bls.). 

777. Karlamagnús fer meb her á hendur Söxum; þeir 

gefast upp og vinna þah til fri&ar sjer aí) heita 

honum hlýfeni og láta skírast (nokkrir); samning- 

urinn í Padcrborn\ JVittekind flýr til Jótlands 

(59. bls.). Jarlar 2 af Spáni koma til Karla- 

magnúsar í Paderborn, og leita sjer lifcs hjá 

honum (100. bls.). Veturinn eptir (777—778) 

situr Karlamagnús í Herstalli, og lætur gjöra upp 
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aptur Eresburg og setja annan kastala til hjá 

Lippspring (59. bls.). 

778. Herfor Karlamagnúsar til Spánar, hann tekur 

borgirnar Iluesca, Girona, Barcellona, Sara- 

gossa; „mörldn spanska^; hann lætur brjota múrana 

umhverfis Pampelona; læturmargamenn sína(Rol- 

Iant) í Runsival (102. og 103. bls.). Á meban 

hafa Saxar gjört uppreist eptir áeggjun Witte- 
kinds og geysa vestur yfir Rín (60. bls.). 

779. Karlamagnús bannar Frönkum mansal til Gybinga 

og heibingja (218. bls.); sigrast á Söxum (Vest- 

fyldum) hjá Bocholt, Angarium'órmum og Aust- 

fyldum austur vib Weser. Wittekind flýr aptur 

til Júta (60. bls.). 

780. Láta margir Saxar skírast í Ocker og Wolmis- 
stadt (Orheim) (60. bls.). Karlamagnús eykur 

og endurbætir Salfrankalög (184. bls.); Lothar 

sonur hans deyr (236. bls.). Karlamagnús fer 

um haustib subur á Italfu og sat í Pavíu um 

veturinn (162. bls.).; 

781. Lætur Karlamagnús páfann krýna Pípín son sinn, 

til konungs yfir Langbörbum, en Lobvík til konungs 

yfir Akvítönum (162. bls.). Karlamagnús kynnist 

fyrst vib Alkvín í Ítalíu (203. bls.); hann Ieysir 

klerka sjálfa frá herkvöb (199. bls., 1. athugagr.L 

782. Fær Wittekind Sorba til libs vib sig, og vebur 

yfir Thiiring og Saxland; Vestfyldir taka hann 

til höfbingja yfir sig. Karlamagnús býbur út her 

í moti Söxum; Wittekind og Saxar drepa nibur 

Franka hjá Siintel. Karlamagnús fer þá sjálfur 

meb her á hendur Söxum; Wittekind flýr, Saxar 

gefast upp og verba ab framselja Karlamagnúsi 
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þá, sem fastast höffcu fylgt Wittekind ab upp- 

reistinni, voru þá drepin 4500 tignarmanna sax- 

neskra í Verden hjá Aller (61.—63. bls.). Alkvín 

kemur til Karlamagnúsar (204. bls.). 

783. Almenn uppreist hjá Söxum; Karlamagnús á vib 

þá 2 orustur (hjá Detmold í aprílm. og Flase 
í júním.); en þó hann ynni á þeim algjörban sigur 

í hinni síbari og Wittekind flýbi, vildu Saxar 

allt ab einu ekki uppgefast (66. bls.). Hildigerbur 

deyr; Karlamagnús fær Fastrade (236. bls.). 

784. A þessum missirum fer Karlamagnús víba um 

Saxland og eybir þab rajög, hann tekur víggirb- 

ingar Saxa, er þeir höfbu lobab á þangab til 

(66.-67. bls.). 

785. Semur Karlamagnús frib vib Saxa í Paderborn, 
og ná þeir af honum sæmilegum kostum. Eptir 

þab fer Karlamagnús austur ab Saxelíi og sendir 

menn á fund þeirra frænda, Wittekinds og Ahbios, 
þeir ganga á hönd Karlamagnúsi og láta skfrast í 

Attigny (67.-68. bls.). 

786. Sefar Karlamagnús uppreistir í löndum sínum, hjá 

Austfrönkum, Bretum og Thúring-hygg]\xm. (109. 

—111. bls.). Hann fer um haustib til Ítalíu til 

ab sefa óspektir þær, sem Arighis Benevents- 
hertogi hafbi vakib, og situr í Italíu um veturinn 

(97. bls., sbr. 163. bls.). 

787. Um, vorib fer Karlamagnús til Rómaborgar, neybir 

Áriglds til ab gefast upp, lofar honum ab halda 

hertogadæminu, en tekur af honum Grímalda, son 

hans, í gisling (98. bls., 163. bls.). Karlamagnús 

fer til Worms og heldur þar ríkisþing; þar er 

ráöin atfór ab Thassíló, stefnir svo Karlamagnús 
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lifci inn á Bæland ur þremur áttum. Thassílo 

gengur Karlamagmisi á hond viÖ Lcch-á; Karla- 

magniis tekur af honum 13 gisla, og situr í lngel- 

heim um veturinn (122.—23. bls.). Karlamagnús 

hafbi meb sjer 2 söngmeistara frá Ítalíu í þessari 

ferb (200. bls.). 

788. Ríkisþingib í IngelJiebn dæmir Thassíló dauba 

sekan, en Karlamagnús linafei dóminn og lætur 

setja Thassíló í klaustur, leggur Bæland undir sig, 

(124.—25. bls.). Lætur setja varnarvirki fyrirSorbum 

í suburhluta Thiirings (146. bls.)- Setur biskups- 

stól í Brimaborg (80. bls.). Egbert Vestsaxa- 

konungur flýr á nábir Karlamagnúsar af Englandi 

(222. bls.). 

789. Herför Karlamagnúsar í móti Wilzum austur yfir 

Saxelfi til ab hjálpa Obótrítum; Wilzar ganga á 

hönd Karlamagnúsi (148. bls.). Skipun Karla- 

magnúsar um skólastofnanir vtö öll klaustur og 

biskupssetur (207. bls., sbr. 81. bls.). 

791. Fer Karlamagnús 1. herförina meb miklu libi á 

hendur Avörum (hefjast Avara stríb og standa 

yfir í 9 ár); hann tekur 2 virki þeirra, leggur 

undir sig og eybir landi austur ab Racib, snýr 

aptur til Regensburg, og situr þar um veturinri! 

(136.-37. bls.). 

792. Hegnir Karlamagnús Pípín kroppinbak og samsær- 

ismönnum hans (115. bls., sbr. 137. bls.); situr 

um kyrt á Bælandi (137. bls.). Óspektir hjá Söxum 

af útbobi Karlamagnúsar árib ábur í móti Avörum 

(68. bls., sbr. 138. bls.). 

793. Drepa Saxar flest liö Dibriks greifa (69. bls., sbr. 

138. bls.). Serkir leggja, undir sig „mörkina 

* 
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spönskuu og vaba norbur í Frankaríki, en Karla- 

magnus hefur sent Lobvík konung meb lib suhur 

á Ítalíu (105. bls., sbr. 138. bls.). Karlamagnús 

situr á Bælandi og lætur brúa þar ár og byrja 

skurbinn mikla (138. bls., sbr. 217. bls.). Alkvín 

gengur alfarib í þjúnustu Karlamagnúsar (204. 

bls.). Fastrctde deyr (236. bls.). 

794. Biskupaþingi?) mikla í Fvankfurt (193. bls.). 

Karlamagnús og Karl fara sinn mefe hvorn her- 

flokk á hendur Söxum. þeir gefast upp fyrir 

Ivarlamagnúsi; hann flytur 3. hvern mann, þeirra 

er þá höfbu risib í möti bonum, úr átthögum 

þeirra, og lætur þá setjast ab vestur vib Rín og 

víbar (69. bls.). 

795. Fyrirlibar Saxa, sem flúib höfbu hib fyrra árib, 

hverfa heim aptur, þegar Karlamagnús er farinn, 

og vekja óspektir ab nýju; Karlamagnús fer enn 

meb her ab Söxum (Austfyldum) og eyÍJir Aust- 

fold (70. bls.). Norbursaxar drepa Wilzan 
Obótrftahöfbingja, þegar hann ætlar vestur yfir 

Elfi til fundar vib Karlamagnús (148. bls.). Ila- 

drianus páíi deyr, flokkadrættir í Rómaborg, 

kosinn Leó pafi III. (164. og 165. bls.). 

796. Pípín konungur og Eiríkur Friaulshertogi sigrast 

á Avörum og taka öll virki þeirra og mikib ber- 

fang (140. bls.). Leó páfi sendir til Karla- 

magnúsar og Karlamagnús aptur Engilbert til 

hans meb brjef og fjegjafir; skyldi Engilbert 
bæbi stabfesta kosningu Leós páfa og taka hollustu- 

eiba af Rómverjum (166. bls.). Karlamagnús 

situr í Herstalli á Saxlandi, til ab aptra SÖxum 

frá óeirbum og fer enn víba um landib (70. bls.). 
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Karlamagnús situr enn á Saxlandi; Saxar gefast 

upp fyrir honum; liann ljettir af þeim sköttum, 

og fer vestur til Aachen (70. bls.j. 

Sendir Karlamagnús Ebervin austur yfir Saxelfi 

til libs vib Obótríta; þeir sigrast á Norbursöxum 

hjá Suentana^ og ganga þeir til hlýbni vib Karla- 

magnús (71.—72. bls. og 149. bls.). 

Lokib Avarastríbum (141. bls.). Enn eru óeiröir 

á Saxlandi. 16. herför Karlamagnúsar á hendur 

þeim; hann lætur 10,000 NorSursaxa taka sjer 

bólfestu í öbrum hjerubum; ríkisþingib í Pader- 

born (72. bls.). Leó páfi kemur þangab á fund 

Karlamagnúsar; þeir taka ráb sín saman; páfinn fer 

meb verndarlibi aptur til Rómaborgar (167. bls.). 

Deyr Luityardis, 5. kona Ivarlamagnúsar (236. 

bls.). Karlamagnús fer í ágústm. su&ur yfir Alpa- 

fjöll, kemur 24/n. til Rómaborgar; málarekstur þar 

og rannsóknir; Karlamagnús krýndur til keisara 1. 

dag jóla í Rómaborg (168.—71. bls.), hann stofnar 

erkistól í Salzburg (141. bls.). 

Kvebur Karlamagnús klerka og höf&ingja til fundar, 

til a& taka saman ráb sín, um a& endurbæta 

ástand kirkjunnar. Alkvín setzt ab í Tours til 

fulls (205. bls.). 

GjÖrir Karlamagnús þá skipun á, a& annar umbo&s- 

manna sinna í hverju umdæmi skuli ávallt upp 

frá því vera andlegrar stjettar, og a& hann skuli 

rannsaka hife andlega ástand ríkis lians, eins og 

veraldlegu umbo&smennirnir rannsöku&u hi& verald- 

lega (196. bls.). 

Karlamagnús semur frií) vib Saxa í Selz (endir 

Saxastrí&anna) (73. bls.). Karlamagnús á fund 

w 
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vib Obótríta í Oldenstadt, og gefur Trasfkó höfft- 

ingja þeirra konungsnafn og fær Obótrítum sum 

lönd Norbursaxa til íbiibar (149. bls.). 

804. Karlamagnús er á Norbursaxlancli; sendimenn Góbe- 

fríbus .Tótakonungs koma til hans í sættaumleitun 

í Luneburg\; ganga þó ekki saman sættir (151. 

bls.). Alkvín deyr (205. bls.). 

805. Karlamagnús sendir Karl son sinn meb her á 

hendur Czeckum í Bæheimi; Karl á orustu vib 

þá austur vib Ec/er (147. bls.). 

806. Önnur herför Karls á liendur Czechum; hann 

kúgar þá. Karlamagnús sendir Karl og í móti 

Sorbum; hann þröngvar þeim til hlýbni og skatt- 

gjafa (146. og 147. bls.). Karlamagnús skiptir 

ríkjum meb sonum sínum í Thionville (242. bls.). 

807. Herför Gó&efríbus subur yfir Ægisdyr á hendur 

Obótrítuin; Trasíkó flýr land íyrir honum; Góbe- 

fríbus lieimtir skatt af Obótrítum, fer allt subur 

og vestur ab Elfi (152. bls.). 

808. Sendir Karlamagnús Karl son sinn meb miklu libi 

í móti Jótum; en þeir ílýja þegar undan norfeur 

yfir Ægisdyr (152. bls.). Lagabob Karlamagnúsar 

um klæbakaup (231. bls., athugagr.). 

809. Lætur Karlamagnús reisa 2 kastala fyrir austan 

Saxelli, annar þeirra hjet Hochbuchi (líambor^O, 

hinn var vib ána Stör. Góbefríbus lætur gjöra 

Danavirki, Sættafundur austur vib Elfi árangurs- 

laus (153. bls.). 

810. Býbur Góbefríbus út ölluli&i sínu, herjar á Fríslandi; 

Wilzar rábast jafnframt á Obótríta, og brjóta 

Hochbuchi Karlamagnús sendir landlib í móti 

Wilzum en skipaher í móti Jótum, og bau& út 
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lifci um allt ríki sitt (154. bls.). 8/t. deyr Pípin 

konungur úr sott, og sama ár þær, Gisela systir 

Karlamagnúsar og Rotrud dúttir lians (245. 

bls.). Karlamagnús semur frib yib Grikki og 

afsalar sjer tilkalli til Venetíu og Dalmatíu (175. 

bls., sbr. 247. bls.). 

811. Karlamagnús og Hemingur Jotakonungur semja 

frib; Ægisdyr verfta takmark í milli landa þeirra 

(153. bls.). 4/i‘i. deyr Karl konungur (245. bls.). 

Herför Franka (Karlamagnúsar) í moti Wilzum 

(157. bls.). Karlamagnús ber upp spurningar fyrir 

klerkum (197. bls.). 

812. Önnur herför Franka (Karlamagnúsar) í múti Wilzum 

(157. bls.). 

813. Ríkisþingib í Aaclien. lr,/n lætur Karlamagnús 

Lobvík konung krýna sig sjálfan til keisara, skipar 

tíernhard, son Pípíns konungs og sonarson sinn, 

konung yiir Ítalíu, og fær honum Walla frænda 

sinn til rábuneytis og forsjár; skipunarskjal Karla- 

magnúsar stabfest á þessu þingi. Samib vopnahlje 

vib Serki. 5 biskupaþing á þessu ári (247.— 

51. bls.). 

814. 20/i. sýkist Karlamagnús af ribusútt, og deyr 

28/i. (252. bls.). 

N 
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Helztu prentvillur. 

81. bls. 8. 1. n. m. ^saxlandi^ f. Norbur^axlandi; 

140. bls. 14. 1. o. m. „799“ f. 796. 

|>ar aí) aiiki bií)jnm vjer gíföa lesara afo fyrirgefa oss nokkrar 

stafvillur, er flnnast kunna í bokinni hjer og hvar, en þó einknm 

í 4. örkinni, og kom j)aí) til af misskilningi hleibslumanns. 
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